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STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO, 
příspěvková organizace  

  

Uhelná 3264/6,  P. O. BOX 32,  669 02  Znojmo,  tel.: 515 222 202,  fax: 515 225 768,   IČ: 00530506 
reditel@souuhelna.cz      www.uhlarka.cz  

  
  

    Číslo organizace : 7861  
  
  

  

        

VÝROČNÍ   ZPRÁVA  
  

Střední školy technické Znojmo  

za školní rok 2018/2019  

  

  

Zpracováno podle § 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a 

§ 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., v platném znění  
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 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy:  

  

Střední škola technická byla zřízena v roce 1982 jako Středisko praktického vyučování 

Zemědělských staveb Brno n.p. pro přípravu dorostu podniku na budoucí povolání. V této době 

probíhala ve škole příprava v oborech zedník a instalatér v počtu cca 55 žáků. Postupným 

vývojem a delimitací Středního odborného učiliště se Středisky praktického vyučování ve 

znojemských podnicích Obalex, Závody Gustava Klimenta, Keramika a Okresní stavební 

podnik se během let vystřídala řada učebních oborů, které postupně vznikaly a posléze zanikaly.  

Škola vznikla přestavbou stávajících objektů zmíněných ZS Brno n. p. V roce 1990 byla 

dostavěna účelová budova tělocvičny, která v současné době patří mezi největší školní 

tělocvičny v okrese Znojmo. Je vybudována jako dvě na sobě nezávislé zrcadlově umístěné 

tělocvičny, ve kterých může probíhat současně výuka. Pro svoje uspořádání je velmi často 

využívána sportovními organizacemi k pořádání velkých turnajů různých míčových her. 

Postupně byla dobudována dílna autoklempírny a v roce 1996 byla předána do užívání nová 

budova školy, která mimo 6 kmenových tříd pro teoretickou výuku zahrnuje rozsáhlou, velmi 

dobře vybavenou dílnu pro odborný výcvik oboru truhlář a tesař. V další, zatím poslední etapě, 

byly dobudovány dílny pro odborný výcvik oboru zedník, které slouží pro odborný výcvik v 

zimních měsících a pro výuku cvičných prací   žáků 1.ročníků oboru zedník a tesař. Předností 

školy je rozsáhlý   4   hektarový areál, ve kterém probíhá veškerá výuka teorie i praxe, takže 

žáci nemusí nikam dojíždět. 

Jak se střídala skladba učebních oborů, tak docházelo k neustálému obměňování názvu školy.   

  

Název školy: Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace  

Sídlo školy: 669 02 Znojmo, Uhelná 3264/6  

Zřízena Jihomoravským krajem, jako příspěvková organizace.  

IČ: 00530506  

Adresa pro dálkový přístup: reditel@souuhelna.cz  

  

Školská rada ve složení:  

Mgr. Jiří Vojtěch, předseda ŠR, zvolen pedagogickými pracovníky školy, ve funkci do 

31.7.2019 

Mgr. Lubomír Popelka, člen, zvolen pedagogickými pracovníky  

Dvořák Jaroslav, člen, zvolen pedagogickými pracovníky školy  

Jan Navrkal, člen, zvolen zletilými žáky a rodiči nezletilých žáků  

Petr Koudelka, člen, zvolen zletilými žáky a rodiči nezletilých žáků  

Martin Žaža, člen, zvolen zletilými žáky a rodiči nezletilých žáků  

MUDr. Ludmila Šikýřová, členka, navržena RJmK  

Blažena Plechatá, členka, navržena RJmK,   

Jan Grois, MBA, člen, navržen RJmK,   

  

 

 

 

 



  
3   

Charakteristika výuky:   

Ve Střední škole technické Znojmo, příspěvkové organizaci (dále jen střední škola) se ve 

školním roce 2018/2019 připravovali žáci na dělnická povolání ve stavebnictví a strojních 

oborech středního vzdělání s výučním listem (viz dále).  Pro úspěšné absolventy tříletých 

učebních oborů je již řadu let otevřen obor dvouletého denního nástavbového studia 64-41-L/51 

Podnikání, po jehož úspěšném absolvování získává žák maturitní vysvědčení. Jsme jediná 

střední škola technického zaměření v tomto rozsahu v okrese Znojmo.   

Jako doplňkovým vzdělávacím programem střední školy je svářečská škola, která zajišťuje 

nejen svářečské kurzy pro žáky, ale svářečské kurzy podle požadavku Úřadu práce ve Znojmě 

v rámci doplňkové činnosti školy.   

 

Základní údaje o řediteli školy:  

Ing. Miroslav Křivánek, Příční 7, 669 02 Znojmo, ve funkci do 31.7.2019 

Mgr. Jiří Vojtěch, Pražská-sídliště 2a, 66902 Znojmo ve funkci od 1.8.2019 

  

Součástí školy ve školním roce 2018/2019 byla Střední škola technická, příspěvková 

organizace s cílovou kapacitou 643 žáků  

  

  

2. Přehled oborů vzdělání ve šk. roce 2017/2018:  

  

Kód, název, zaměření       Datum a č. jedn.       Platnost 

stud./učeb. oboru        učebních osnov/ŠVP     učeb.dok.  

                         od    

     

__________________________________________________________________________  

  

23-51-H/01 Strojní mechanik      SOSUH 1036/2009      1. 9. 2009  

23-55-H/02 Karosář        SOSUH 712/2010      1. 9. 2010  

23-56-H/01 Obráběč kovů      SOSUH 711/2010      1. 9. 2010  

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud    SOSUH 1035/2009      1. 9. 2009  

26-57-H/01 Autoelektrikář      SOSUH 713/2010      1. 9. 2010  

33-56-H/01 Truhlář        SOSUH 1039/2009      1. 9. 2009  

36-52-H/01 Instalatér        SOSUH 710/2010      1. 9. 2010  

36-64-H/01Tesař        SOSUH 1037/2009      1. 9. 2009  

36-67-H/01 Zedník        SOSUH 1038/2009      1. 9. 2009  

26-41-M/01 Elektrotechnika      SOSUH/17        1. 9. 2017  

23-41-M/01 Strojírenství      SOSUH/17        1. 9. 2017  

64-41-L/51 Podnikání      SOSUH 592/2011      1. 9. 2011  
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy :  

  

Vyučování ve školním roce 2018/19 zajišťovalo – 1 ředitel, 2 zástupci a učitelé. Celkem 36.  

Nepedagogických pracovníků bylo 11,00.  

Kvalifikovanost je 92,1 %, aprobovanost 94,7 %.  

Svářečské kurzy zajišťují 1 instruktor a 1 svářečský technik. 

Věkové složení pedagogických pracovníků:  

Do 35 let   5 mužů,   0 žen  

35 – 50 let   3 muži,   2 ženy  

Nad 50 let       16 mužů,   5 žen  

Důchodci   4 muži,   1 žena  

4. Údaje o přijímacím řízení:  

  

Přijímací řízení proběhlo celkem ve 4. kolech.   

V 1. kole se přihlásilo celkem 146 žáků, přijato bylo 145 žáků, v ostatních kolech se přihlásilo 

27 žáků a přijato bylo 27 žáků, celkem bylo přijato ve všech kolech 172 žáků, zápisové lístky 

odevzdalo 75 žáků.  

  

  

 Výsledky PŘ k 31. 8. 2018  

                  

Obor  

        1. kolo    Další 

kola  

           

Celkem  

  

Kód  Název oboru  Přihlášeno  Přijato  Přihlášen 

o  

Přijato  Přijatých  Zápisové  

lístky  

23-51-H/01  Strojní 

mechanik  

7  7  3  3  10  7  

23-55-H/02  Karosář  6 6 0 0 6 0 

23-56-H/01  Obráběč kovů  13 13  2  2  15 8 

26-51-H/02  Elektrikář-

silnoproud  

24 24 2 2 26 14  

26-57-H/01   Autoelektrikář  14 14 4 4 18 9 

33-56-H/01  Truhlář  13 13 2  2  15 6 

36-52-H/01  Instalatér  15 15 1  1  16 12 

36-64-H/01  Tesař  7 7 0 0 7 4 

36-67-H/01  Zedník  9 9  2 2 11 6  

64-41-L/51  

23-41-M/01  

26-41-M/01  

Podnikání  

Strojírenství  

Elektrotechnik  

24 

1 

13 

23 

1  

13 

10 

0  

1 

10 

0  

1 

33 

1 

14 

0 

0  

9  

  

   celkem    146 145 27 27 172 75  
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků:  

   

Výsledky maturitních zkoušek:  

V NS maturitní zkoušku konalo 6 žáků, P 5 žáků, neprospěl 1 žák, nepřipuštěni k MZ 1  

  

Výsledky závěrečných zkoušek:  

Závěrečné zkoušky konalo celkem:   53 žáků  

Prospělo:         52 žáků  

S vyznamenáním prospělo:     3 žáci  

Neprospělo:         1 žáci  

Nepřipuštěno k ZZ:                2 žáků   

   

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů:  

  

Patologický jev   r očník     

   1. r.  2. r.  3. r.  4. r.  

Kouření  

   

reálná zjištění  12 -  -  -  

               

Alkohol  reálná zjištění  -  -  -  -  

                  

„měkké drogy“   

(marihuana)  

reálná zjištění  -  -  -  -  

               

„tvrdé drogy“   

(ostatní)  

reálná zjištění  -  -  -  -  

               

Šikana   

   

   

   

   

vyloučení jednotlivce  

z kolektivu  

-  -  -  -  

psychická šikana  1  -  -  -  

fyzická šikana  -  -  -  -  

lynčování   -  -  -  -  

nepodložená podezření  -  -  -  -  

Záškoláctví   

   

do 10 neoml. hodin  -  -  -  -  

nad 10 neoml. hodin  -  -  -  -  

Kriminalita        

(činy jinak označované 

za trestné)   

násilné povahy  1  -  -  -  

majetkové povahy  -  -  -  -  

pod vlivem návykové látky  -  -  -  -  

Týrání dítěte   

   

reálná zjištění  -  -  -  -  

               

Zneužívání dítěte   

   

reálná zjištění  -  -  -  -  

               

Zanedbávání dítěte    

   

reálná zjištění  -  -  -  -  
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Gamblerství   

   

reálná zjištění  -  -  -  -  

               

Jiné – PC hry  reálná zjištění  -  -  -  -  

              

  

Všechna reálná zjištění byla vyšetřena a ve všech případech došlo k nápravě. Při některých 

zjištěních byly případy vyřešeny za pomoci Policie ČR.   

  

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků:  

  

Odměňování ve školství         1 

Akční plánování          1 

Školský zákon změny a úpravy        1 

Výjezdní zasedání SŠ v Hnanicích        2 

Základní finanční gramotnost ve výuce na G, SOŠ a SOU     26 

Inkluzivní vzdělávání na SŠ I        22 

Spisová služba a archivnictví         1 

Pedagogické studium pro učitele středních škol a 2. Stupně základních škol  1 

Co by měl znát správce Bakalářů        1 

Primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízení   1 

Aktuální trendy kyberprostoru        1 

Rozvoj dovednosti ve výuce NJ dle Společenského evropského referenčního rámce 1 

Odborná způsobilost v elektrotechnice §14 Vyhl. Č. 50/78 Sb.    3 

Seminář svářecí technologie         1 

Seminář pro pracovníky svářečských škol       1 

Svařování plastů          1 

Technologie svařování, lakování a montáže        2 

Seminář pro svářečské dozory a technický personál      1 

Nové technologie a normy svařování       1 

Stavba brousících strojů         2 

Odborný seminář IQ Industry Štíhlá výroba a elektromobilita    1 

Odborný seminář IQ Industry Výroba zapalovacích a žhavících svíček   1 

Odborný seminář IQ Industry Kvalita v automobilovém průmyslu    1  

Školení lešenářů          6 

Školení jeřábníků          4 

 

Celkem           84 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:   

  

Při střední škole je školní sportovní klub.  

  

Žáci školy oboru truhlář a elektrikář-silnoproud se aktivně zapojili do přípravy expozice 

Zahrada Moravy a Znojemské historické vinobraní v měsíci září 2018.  
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Účast žáků školy v soutěžích  

Instalatér – soutěž teoretických znalostí „Vědomostní olympiáda“ v Brně  

Instalatér – soutěž praktických dovedností „Učeň instalatér 2019“ v Brně  

Zedník, tesař – mezinárodní soutěž odborných dovedností v Kyjově  

Obráběč kovů – mezinárodní soutěž Kovo Junior – Vyškov 

Truhlář – Regionální kolo soutěže Mistrovství ČR – Bystřice pod Hostýnem 

Elektrikář – Soutěž o nejlepšího elektrikáře JmK - Brno 

Karosář – krajské kolo soutěže dovednosti v Brně  

Strojní mechanik – krajské kolo soutěže zručnosti v SPŠ Břeclav   

Obráběč kovů – „Súťaž zručnosti v odbore obrábač, nastavovač“, mezinárodní soutěž v SOU 

strojárskom v Povážské Bystrici  

Instalatér – počítačová soutěž „Měď“  

Účast na mezinárodním projektu ENERSOL 2019  

Olympiáda v AJA,NJA, CJ, MAT – školní kolo  

Okresní kolo v sálové kopané  

Okresní kolo ve florbalu  

Okresní kolo v basketbalu  
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI:  

  

V uplynulém školním roce byla ve škole uskutečněna fyzická kontrola ČŠI. Předmětem 

inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného 

podle školského zákona. Hodnoceným obdobím byla doba od poslední inspekční činnosti 

v únoru 2018 k datu inspekce 20. až 22. 3. 2019 a 8. a 9. 4. 2019. Součástí inspekční činnosti 

bylo zejména zaměření se na neúspěšnost žáků ve společné části maturitní zkoušky, posouzení 

odstranění nedostatků zjištěných při předchozí inspekční činnosti a účinnosti preventivních 

opatření zamezujících jejich opakování.  

Závěry inspekční činnosti včetně inspekční zprávy jsou uveřejněny na webových stránkách 

ČŠI.  

Z nich vyplývají následující doporučení pro zlepšení činnosti školy:  

- zajistit pro strávníky školy reálné využívání organizačně nejvhodnějšího způsobu 

školního stravování dle místních podmínek; 

- využít všechny dostupné vnitřní podmínky a vnější příležitosti k postupnému 

naplnění povoleného počtu žáků oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství; 

- vyhodnocovat důsledně účinnost přijatých dílčích opatření přijatých školou 

v souvislosti s neúspěšností žáků maturitních oborů v průběhu vzdělávání; 

- analyzovat příčiny neúspěšnosti žáků ve zkušebních předmětech společné části 

maturitní zkoušky i v profilové části maturitní zkoušky; 

- nastavit kontrolní systém vedení školy tak, aby napomáhal realizovat koordinované 

řízení pedagogických procesů, jednotný přístup k realizaci obecně vymezených 

postupů odpovědnými pedagogickými pracovníky a využití možného vyhodnocení 

účinnosti dílčích opatření, která byla přijata na základě stanovených příčin zejména 

neprospěchu, nehodnocení a absence žáků; 

- neprodleně realizovat účast jednotlivců či celého pedagogického sboru na 

odpovídajících vzdělávacích aktivitách zejména za účelem možného využití 

aktivizujících organizačních forem a metod výuky; 

- realizovat hospitační činnost vedení školy rovněž se zaměřením jak na hodnocení 

kvality výuky z hlediska naplňování vzdělávacích potřeb žáků, tak na soulad 

sledované výuky s učivem i předpokládanými výstupy dle rozvržení do jednotlivých 

ročníků, jakožto závaznou součástí vzdělávání, vycházející z konkrétního školního 

vzdělávacího programu; 

- zařazovat průběžně do výuky aktivizující organizační formy a metody; 

- vyhodnocovat realizované vzájemné náslechy všemi vyučujícími v zájmu zvýšení 

kvality výuky z hlediska naplňování vzdělávacích potřeb žáků.  
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10. Základní údaje o hospodaření školy – rok 2018 

 

A) Dosažené příjmy: 

P.č. Položka: Hlavní činnost Hosp. činnost x) 

1. Dotace přímé /platy, odvody/ 22 113  

2. Provozní dotace bezúčelné /provoz/ 4 737  

3. Provozní dotace účelové /stipendia, 

lékařské prohlídky, odstupné/. 

382  

4. Produktivní práce žáků 1 135  

6. Tržby svářečská škola  702 

7. Tržby pronájmy /tělocvičny, 

kantýna/ 

 223 

8. Čerpání z rezervního fondu 28  

9.  Čerpání z investičního fondu   

10.  Čerpání z fondu odměn 110  

11.  Ostatní příjmy  x) 298  

 Příjmy celkem 28 803 925 

x) úroky, aktivace DHM, výnosy min.obd., ost. služby (opisy výuč.listů, náhrady) 

 

 

B) Výdaje: 

P.č. Položka: Hlavní činnost: Hosp.činnost: 

1. Materiální náklady 1 001 124 

2.  Energie  xxx) 1 209 57 

3. Služby a opravy 1 223 69 

4. Platy zaměstnanců 16 696 413 

5. Odvody 5 243 140 

6. Stravování zaměstnanců 340  

7. Ostatní sociální  náklady   xxxx) 844 33 

8. Stipendia 184  

9. Náklady na drob.dlouh. majetek 241  

10.  Odpisy dlouhodobého majetku 1 465 25 

11. Ostatní náklady      xxxxx) 327  

 Náklady celkem    28 773 861 

xxx)  plyn, voda, elektrická energie 

xxxx) příděl FKSP,  zák.úr.pojištění, lékařské prohlídky, cestovné, školení 

xxxxx) daně, poplatky, úroky, reprezentace, přev.transferu do RF 
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C) Hospodářský výsledek: 

  Hlavní činnost Hosp.činnost: 

1. Hospodářský výsledek: 30 64 

 xxx) plyn, voda, elektrická energie  

xxxx) příděl FKSP, pojištění, lékařská preventivní péče  

xxxxx) daně, poplatky, kolky atd.  

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů:  

  

Škola se nezapojila v uplynulém školním roce do žádných rozvojových a mezinárodních 

programů.  

  

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení:  

  

V rámci výběrového řízení, vyhlášeného Úřadem práce Jm Kraje se škola zapojila, jako 

subdodavatel při zajištění následujících svářecích kurzů pro znojemský okres: 

 

a) svařování obalovanou elektrodou – ZK 111 1.1  

b) svařování tavící se elektrodou – ZK 135 1.1  

c) svařování kyslíko-acetylenovým plamenem – ZK 311 1.1  

d) svařování nerez ocelí – ZK 141 8  

e) svařování hliníku – ZK 141 21  

f) ČSN EN 287-1 135  

g) ČSN EN 287-1 141  

  

  

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů:  (Spoluúčast školy na projektech financovaných z prostředků EU a ČR)  

  

IROP – dokončení výstavby rekonstrukce obráběcích dílen projektu IROP „Zvýšení kvality 

odborné přípravy ve strojírenství a elektrotechnice“ ve výši 15 000 tis. Kč.  

  

  

14. Spolupráce školy s dalšími subjekty při plnění úkolů ve vzdělávání:  

Spolupráce s SOŠ Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace  

Spolupráce se SŠ dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace 

Spolupráce se SPŠ Otrokovice  

Spolupráce se SOU tradičních řemesel Brno  

Spolupráce s VOŠ stavební a SPŠ stavební Praha 1, Dušní 17  

Spolupráce se SPŠ automobilní a VOŠ v Českých Budějovicích, Skuherského 3  

Spolupráce se SOU strojarskom v Povážské Bystrici (SR)  

Spolupráce s MŠ, ZŠ a Praktickou školou Znojmo, Horní Česká 15  

Úřad práce Znojmo – Burza škol, rekvalifikace v rámci doplňkové činnosti  

Město Znojmo  
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Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty:  

Sklářské stroje Znojmo, s.r.o.                

Znojemské strojírny, s.r.o. Znojmo  

Egston system elektronic spol. s r.o. Znojmo  

Pozemní stavby Znojmo          

Linde Gas, a.s. Praha  

Welding Praha, s.r.o.  

CTI ČR Brno  

Železo Morava plus, spol. s r.o. 

Stavomat Znojmo, spol. s r.o.  

Cesaro spol. s r.o.  

Ptáček velkoobchod Znojmo  

Duha Pavlice  

Dřevotvar, výrobní družstvo Znojmo  

Pila Nocar Vrbovec  

Pila Herzig Znojmo-Oblekovice  

TOS, a.s. Znojmo  

TDS Brno, s.r.o 

Znovín Znojmo, a.s. 

Atlanta Znojmo  

S-A-S spol. s r.o. Znojmo  

1.Miroslavská strojírna, s.r.o.  

Bosch AD Bados Brno  

Elektrocentrum Znojmo, s.r.o.  

Dendro-Blažíček, v.o.s. Znojmo  

Auto Kelly, s.r.o. Znojmo  

Mototechna Znojmo 

Meteor, s.r.o. Znojmo 

STK Čas Znojmo s.r.o.  

AC – Projekt Znojmo  

OHK Znojmo  

Agentura Znojemia  

  

Na období školního roku 2018/2019 měla Střední škola technická Znojmo, příspěvková 

organizace uzavřeny dlouhodobé smlouvy s níže uvedenými podniky, ve kterých je realizováno 

praktické vyučování žáků. 

  

RITEK s.r.o.  

ELEKTROKOV Znojmo, a.s.  

MF ENERGY, Mikulov  

ZEBR Milovice  

KOVO Stehlík, Jevišovice  

TECO Znojmo  

Znojemské strojírny s.r.o. 
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TOS Znojmo, a.s. 

HAAS Profile s.r.o. 

SKLÁŘSKÉ STROJE Znojmo, s.r.o. 

EGSTON SYSTEM ELECTRONIC spol.s.r.o., provozovna Znojmo  

Atlanta a.s.  

Pozemní stavby, s.r.o.  

Instalatérství Hruška, Prosiměřice  

VODO-TOPO Turek, Grešlové Mýto  

Tomáš Pintera truhlářství, Chvalatice  

Zednictví Kubušný, Plaveč  

VAS, a.s. divize Znojmo 

Stavební firma DODO, Tvořihráz  

Instalatérství Malenovský, Znojmo  

Kalianko, s.r.o. Drnholec  

Topení, voda, plyn – Chaloupka, Prosiměřice  

Zednictví Hříbek, Dyjákovice  

Zednictví Ruda, Oleksovice  

  

  

  

Výroční zpráva byla projednána a 

schválena ve školské radě dne 14. 10. 2019 

……………………………………  

                

  

  

          Ing. Dušana Buldakova 

                 předsedkyně ŠR  

Výroční zprávu předkládá:                                      ……………………………………  

          Mgr. Jiří Vojtěch  

                     ředitel SŠ technické Znojmo  

 


