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1. Základní údaje o škole 
         

 

 

Název školy:   Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, 

příspěvková organizace      

         

Sídlo:    Město Albrechtice, Nemocniční 117/11   

   

Právní forma:  příspěvková organizace      

         

IČ:    00100307      

IZO:    107880610      

Identifikátor práv. osoby: 600016218      

         

Zřizovatel školy:  Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava  

    IČ 70890692      

         

Ředitel školy:   Ing. Lenka Metzlová      

    K. Čapka 13, 793 95 Město Albrechtice   

   

e-mail:   reditel@souzma.cz      

         

Školská rada zřízena ke dni: 1. 9. 2005      

         

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:   

  

1. Nemocniční 11, 793 95 Město Albrechtice   

2. Celní 20/584, Město Albrechtice 793 95   

3. Zámecká 3, Město Albrechtice 793 95 - Školní jídelna    

        

Datum zápisu do rejstříku škol: 1. 1. 2005 

     

Datum poslední aktualizace: 10. 7. 2017 

 

S účinností od 1.7. 2017 Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/345 k usnesení rady kraje č. 

14/1195 ze dne 30.5. 2017 rozhodlo o sloučení organizací ZŠ, Město Albrechtice, Hašlerova 

2 (zanikající organizace) a SŠZS, Město Albrechtice (přejímající organizace) a změně názvu 

přejímající organizace na Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, 

příspěvková organizace. 
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2. Přehled oborů vzdělání vyučovaných ve školním roce 2016/2017 
         

Poř.číslo Kód RVP Název oboru RVP/ŠVP Délka studia 

SOŠ    

-    4 

SOU    

1. 41 52 H/01  Zahradník  

Zahradník-aranžér (2. a 3. roč.) 

 

3 

2. 23 51 H/01 Strojní mechanik 

Strojní a automobilový mechanik (1.,2.,3. roč.) 

 

3 

3. 65 51 H/01 Kuchař-číšník 

Kuchař-číšník (1.,2.,3. roč.) 

 

3 

4. 41 51 H/01 Zemědělec-farmář 

Farmář (1. roč.) 3  

OU    

1.  41 52 E/01 Zahradnické práce 

Zahradnické práce (2. roč.) 

 

3 

2. 41 55 E/01 Opravářské práce 

Opravářské práce (1 a 3. roč.) 

 

3 

3. 65 51 E/01 

 

Stravovací a ubytovací služby 

Kuchař-asistent (2. roč.) 

 

3 

4. 29 51 E/01 

 

Potravinářská výroba 

Cukrář (1. a 3. roč.) 

 

3 

NS    

1. 64 41 L/51 

 

Podnikání 

Podnikání-denní forma (1. roč.) 

 

2 

2. 64 41 L/51 

 

Podnikání 

Podnikání-dálková forma(1. a 2. roč.) 

 

3 

 

 

 

Přehled dalších oborů vzdělání zařazených do vzdělávací nabídky školy 
 

Poř.číslo Kód RVP Název oboru RVP/ŠVP Délka studia 

SOŠ    

1. 16 01 M/01 Ekologie a životní prostředí 4 

2. 63 41 M/01 Ekonomika a podnikání  4 

3. 41 43 M/02  Chovatelství  4 

4. 41 41 M/01  Agropodnikání 4 

SOU    

- - - - 

OU    

1. 41 51 E/01  Zemědělské práce 3 

2. 23 51 E/01 Strojírenské práce 3 
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Počty tříd a žáků 
počet žáků k 30. 9. příslušného škol. roku 

  

  Počet tříd Celkový počet žáků  Počet žáků na třídu 

Školní rok: 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 

SOŠ - - - - - - 

SOU 7 6 162 137 23,1 22,8 

OU 3 3 42 40 14,0 13,3 

NS-denní 1 1 17 26 17,0 26,0 

NS-dálkové 2 2 49 46 24,5 23,0 

Celkem bez OU*
 10 9 228 209 22,8 23,2 

Celkem s OU*
 13 12 270 249 20,8 20,8 

*málopočetné třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (max. počet ž. ve třídě-12ž.) 

 
Komentář:            

Ve školním roce 2016/2017 se do počtu žáků promítl, kromě vlivu demografického vývoje, také 

přetrvávající nezájem veřejnosti o studium učebních oborů. Ve srovnání s rokem 2015/2016 poklesl 

celkový počet žáků o 21 na celkových 249 žáků a počet tříd z 13 na 12. Do poklesu počtu žáků se 

promítá nejen negativní demografický vývoj počtu žáků vycházejících ze základních škol, ale také 

další faktory jako jsou např. odchod žáků v průběhu studia z důvodu přestupu na jinou školu z důvodu 

změny bydliště, zanechání vzdělávání pro nezájem o studium, ze zdravotních důvodů apod. 

K největšímu poklesu počtu žáků pak dochází u nástavbového studia, denní i dálkové formy, a to 

především z důvodu nezvládnutí náročnosti studia. 

 

Vývoj počtu žáků:           

 

  09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

SOŠ 53 47 56 18 16 0 0 0 

SOU 139 130 151 163 155 163 162 137 

OU 61 50 62 66 67 57 42 40 

NS-denní 51 59 34 0 28 38 17 26 

NS-dálk. 123 106 89 77 79 53 49 46 

Celkem 427 392 392 324 345 311 270 249 
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Přehled naplněnosti kapacity jednotlivých oborů 

počet žáků k 30.9. příslušného škol. roku 

         

Kód/cíl. kapacita Stud./učební obor  Počet žáků Naplněnost % 

  15/16 16/17 15/16 16/17 

65 51 H/01 /90 Kuchař-číšník 70 59 78 66 

23 51 H/01 /90 Strojní a automobilový mechan. 52 41 58 46 

41 52 H/01 /72  Zahradník-aranžér 40 21 56 29 

41 51 H/01 /75 Farmář - 16 - 21 

41 52 E/01 /25 (od 1.9. 2015) Zahradnické práce  8 6 32 24 

41 55 E/01 /45 (od 1.9. 2013) Opravářské práce 17 13 38 29 

65 51 E/01 /45 Kuchař-asistent 7 8 15 18 

29 51 E/01 /42 Cukrář 10 13 24 31 

64 41L/51  /60 Podnikání – denní forma 17 26 28 43 

64 41 L/51 /180 Podnikání - dálková forma  49 46 27 26 

Celková naplněnost školy /440 270 249 61 57 

 
Komentář:            

U oborů SOU Kuchař-číšník, Strojní a automobilový mechanik probíhala výuka ve všech třech ročnících, 

v oboru Zahradník-aranžér ve 2. a 3. ročníku a v oboru Farmář v 1. ročníku. Z toho, ve 3 třídách dvouoborových 

(1.SAM-FA, 2.SAM-ZA, 3.SAM-ZA). 

U oborů OU (málopočetné třídy) Opravářské práce a Cukrář probíhala výuka v 1. a 3. ročníku, u oboru Kuchař-

asistent a Zahradnické práce v jednom a to ve 2. ročníku. Ve všech ročnících byly vytvořeny dvouoborové třídy 

(1.C-OP, 2.KA-ZP, 3.C-OP). 

U nástavbového studia se v porovnání s rokem 2015/2016 celkový počet tříd nezměnil. U tříleté dálkové formy 

studia výuka probíhala ve dvou třídách (1. a 2. ročník-jedna třída v ročníku). U dvouleté denní formy 

nástavbového studia výuka probíhala v jedné třídě v ročníku (1. ročník-jedna třída v ročníku). 

Naplněnost školy klesla ze 61%  na 57%, což je nejnižší % naplněnosti od škol. roku 2001/2002.  

I přes maximální úsilí o propagaci učebních oborů v rámci náborových aktivit školy, aktivní činnost školy 

v oblasti dalšího vzdělávání a aktivní účast školy v profesních sdruženích, se vzhledem k oblasti, ve které škola 

působí, vzhledem k nízkému počtu žáků vycházejících z 9.tř ZŠ a k přetrvávajícímu celospolečenskému nezájmu 

o učební obory, nedaří naplněnost zvyšovat. Na základě očekávaného demografického vývoje se dá 

předpokládat, že v následujících letech by již k dalšímu výraznému poklesu žáků nemělo docházet. 
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Vývoj celkové naplněnosti:         

(cílová kapacita školy 440 žáků) 

         

Školní  

rok 
12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

Cílová  

kapacita 

Počet žáků 324 345 311 270 249 440 

v % 74% 78% 71% 61% 57% 100% 

 

 

 

 

    

 

Počty ubytovaných 
stav k 31. 10. příslušného škol. roku 

         

  12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

Celkový počet ubytovaných 0 0 0 0 0 

Počet skupin 0 0 0 0 0 

Počet žáků na skupinu 0 0 0 0 0 

Počet žáků na vychovatele 0 0 0 0 0 

   
Komentář: 

Od škol. roku2012/2013 není domov mládeže v provozu pro nezájem o ubytování z řad žáků a 

ubytovací kapacita je využívána jen pro doplňkovou činnost. 
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Počty strávníků 
počet zapsaných strávníků k 31. 10. příslušného škol. roku  

        

Od 1.9. 2015 zahájila škola spolupráci s firmou Scolarest s.r.o., došlo k uzavření smlouvy o 

pronájmu pracoviště školní jídelny na dobu určitou do 31.8.2016.  

Od. 1.9. 2016 je již pracoviště školní jídelny  firmou Scolarest s.r.o. provozováno na základně 

smlouvy o pronájmu na dobu neurčitou. 

Hlavním cílem této spolupráce je zlepšení ekonomické stránky provozu školní jídelny a 

zvýšení počtu strávníků včetně stravovaných žáků školy.  
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3. Popis personálního zabezpečení školy 
 k 31. 8. příslušného škol. roku 

 

a) Celkové počty pracovníků:  fyz. osoby/přepoč.  

 

Školní rok 2016/2017 

 

Školní rok 2015/2016 2016/2017 

Pedagogů celkem: 26/25,08 24/23,79 

Učitelů 13/12,4 12/13,01 

UOV  13/12,68 12/10,71 

Vychovatelů 0/0 0/0,07 

Nepedagogů celkem: 10/10 11/10,3 

Správní zaměst. 10/10 11/10,3 

Pracovnice ŠJ 0/0 0/0 

Zaměstnanců celkem: 36/35,08 35/34,09 

            

b) Věková struktura a údaje o dosaženém vzdělání:  

 

Celkem pedag. pracovníků: 26,  věk 49,9 let (učitelé 49 let, UOV 51 let) 

Dosažené vzdělání: VŠ-14 (učitelé 13, OUV 1), SŠ-12 (učitelé 1, UOV 11) 

 

 

 

 

Osobní 

číslo 

Rok 

narození/

věk 

Odborná kvalifikace 

 

Osobní 

číslo 

Rok 

narození

/věk 

Odborná kvalifikace 

Učitelé 

SOŠ: 11     
 UOV: 

12     

66  1992/25 VŠ-PdF  54  1953/64 SŠ-MZ,VL,DPS,SpP 

12 1959/58 VŠ, DPS  59 1973/44 VŠ--PdF,MZ,VL,DPS,SpP 

44  1968/49 VŠ-PřF  38 1957/60 SŠ-MZ,VL,DPS,SpP 

46  1978/39 VŠ,VŠ-PdF  47  1972/45 SŠ-MZ,VL,DPS,SpP 

60  1985/32 VŠ-PřF, DPS, metodik PRCH  163  1966/51 SŠ-MZ,VL,DPS,SpP 

41  1980/37 VŠ-PdF, VP  43  1965/52 SŠ-MZ,VL,DPS,SpP 

73  1966/51 VŠ, DPS, SpP,  koord. ŠVP  86  1977/40 SŠ-MZ,VL,DPS 

75  1975/42 SŠ, DPS, SpP  40  1969/48 SŠ-MZ, DPS 

13  1957/60 VŠ-PdF  10  1965/52 SŠ-MZ,VL,DPS,SpP  

72  1956/61 VŠ, VŠ-PdF, DPS  37  1980/37 SŠ-MZ,VL,DPS, SpP 

65 1964/53 VŠ, DPS, SpP, VP  120  1959/58 SŠ-MZ,VL,DPS,SpP 

Učitelé 

ZŠ: 3   

 49  1957/60 SŠ-MZ,VL,DPS,SpP 

 VYCH:  -  - 

154 1955/62 VŠ-PdF-SpP     

155 1957/60 VŠ-PdF-SpP     

150 1959/58 VŠ-PdF-SpP     
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c) Počet pedag. pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli:     

    

  12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

Nastoupilo - 2 3 1 8 

Odešlo 1 3 3 4 3 
 

 

Komentář: 

Ve školním roce 2016/2017 zůstal počet pedagogických pracovníků stabilizovaný. V důsledku 

sloučení Základní školy, Hašlerova 2, Město Albrechtice a převzetí zaměstnanců této školy k 1.7. 

2017, došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců o 5, z toho se jedná o 3 pedagogické pracovníky a 2 

pracovníky provozní. 
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4. Výsledky přijímacího řízení 
podle stavu k 30. 9. 2017 

 

Učební / studijní obor Počet 

přihlášených 

Počet 

přijatých 

Počet 

odevzdaných ZL 

SOŠ    

- - - - 

SOU    

65 51 H/01 Kuchař-číšník 20 20 12 

23 51 H/01 Strojní a automobilový mechanik 19 19 13 

41 52 H/01 Zahradník-aranžér 8 8 7 

41 51 H/01 Farmář 15 15 9 

OU    

29 51 E/01 Cukrář 7 7 6 

65 51 E/01 Kuchař-asistent 3 3 3 

41 55 E/01 Opravářské práce 9 9 6 

41 52 E/ 01 Zahradnické práce 1 1 - 

NS    

64 41 L/524 Podnikání – denní f. - - - 

64 41 L/524 Podnikání – dálková f. 28 27 27 

Celkem  110 109  56 (+27) 
počet žáků, kteří nastoupili a k 30.9 byli žáky školy 

 

Vývoj počtu přihlášených žáků:         

Školní rok 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

Počet žáků 153 166 123 111 139 110 
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Vývoj počtu přijatých žáků:  
 

Školní rok 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

Počet přijatých žáků 152 166 123 111 139 109 

Počet zapsaných žáků 118 136 99 84 104 83 

% 78 82 80 76 75 76 

Rozdíl 34 30 24 27 35 26 

 

 

 

 
 
Komentář:          

V přijímacím řízení pro škol. rok 2017/2018 bylo přijato celkem 109 žáků. Zápisový lístek odevzdalo 

56 žáků. Do nástavbového studia dálkové formy bylo přijato celkem 27 žáků, kteří také všichni ke 

studiu nastoupili (od školního roku 2011/2012 je u nástavbového studia zrušena povinnost odevzdat 

ZL). Do denní formy nástavbového studia nebyli žáci pro školní rok 2017/2018 přijímáni z důvodu 

nízké úrovně studijních výsledků uchazečů o studium.  

V počtu přijatých (109 žáků) a v počtu zapsaných (83 žáků) došlo ke snížení na úroveň škol. roku 

2014/2015, v porovnání s rokem 2015/2016 došlo ke snížení, u počtu přijatých žáků došlo k poklesu o 

30 žáků, u počtu zapsaných k poklesu o 21 žáků. V procentuálním vyjádření 76% z přijatých žáků si 

zvolilo pro studium SŠZS, v absolutních číslech tzn., že 26 žáků neodevzdalo ZL.  

Vzhledem k ukončení demografického poklesu počtu žáků vycházejících ze ZŠ je předpoklad, že 

v následujících letech by už nemělo k výraznému poklesu celkového počtu žáků školy docházet. 
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5. Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Klasifikace prospěchu a chování  
(výsledky k 31.8. 2017) 
 

Ročník 
Počet  

žáků Prospělo 

Prospělo 

s vyznamen. Neprospělo 

SOU:   

1. 44 23 1 20 

2. 38 17 4 17 

3. 35 17 4 14 

OU:   

1. 9 6 1 2 

2. 8 5 1 2 

3. 11 6 2 3 

NS: denní        

1. 14 4 2 8 

NS: dálk.         

1. 26 18 1 7 

2. 14 9 1 4 

Celkem 199 105 (52,8%) 17(8,5%) 77(38,7%) 

 

Škol. rok 2015/2016 

Celkem 234 139(59,5%) 5(2%) 90(38,5%) 

 

Škol. rok 2014/2015 

Celkem 259 168(65%) 13(5%) 78(30%) 
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Komentář: 

V souladu se Školním řádem jsou žáci, kteří mají neúčast ve vyučování větší než 30% na konci 

1. nebo 2. pol. školního roku, nehodnoceni pro nedostatek podkladů pro jejich hodnocení. Tito žáci do 

31.8. 2017 absolvovali zkoušky pro doplnění podkladů pro jejich hodnocení. Neprospěch žáků je 

důsledkem zvyšujících se požadavků na úroveň znalostí a odborných dovedností žáků, což vyžaduje 

od žáků pravidelnou docházku do vyučování a důslednou domácí přípravu.  

Z uvedených hodnot je zřejmé, že se dlouhodobé působení a důslednost pedag. práce pozitivně 

projevuje ve stabilizaci počtu žáků s neprospěchem. K pozitivnímu vývoji došlo v počtu žáků, kteří 

prospěli s vyznamenáním.  

  

 

Výsledky závěrečných zkoušek – červen a září 2017 

 

ZZ 

  

Počet žáků 

celkem 
Zkoušku 
konalo 

PV P NP 

SOU 35+8 27+8 0+2 24(89%) +6 3(11%) 

          77%    

OU 11 10 1(10%) 9(90%) - 

          91%   - 

Celkem ZZ 

 

46+8 

 
37+8 
80%  

  1(3%)+2 
            2% 

33(89%)+6 
72%           

3(8%) 
 6% 

ZZ nekonalo 

 

         9 
           20% 
SOU-8(89%) 

              18% 
OU-1(11%) 

             2%   

 

 

 
 absolventi profesních kvalifikací 

 

 

Komentář: 

Z celkového počtu 46 žáků, kteří ve školním roce 2016/2017 končili studium tříletých učebních oborů 

SOU a OU, konalo ZZ celkem 37 žáků tj. 80% z celkového počtu žáků (27 žáků oborů SOU, 10 žáků 

oborů OU). Z tohoto počtu neprospěli celkem 3 žáci (3x SOU-2xPÍZZ, 1x PRZZ). Tito žáci budou 

opakovat ZZ v prosinci 2017. 

Ve školním roce 2016/2017 také úspěšně ZZ absolvovalo 8 absolventů profesních kvalifikací oboru 

Kuchař, číšník. Celkem od roku 2008/2009 již profesní kvalifikace absolvovalo 31 uchazečů, kteří 

získali touto formou výuční list. 
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Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2016/2017 

 

Za školní rok 2016/2017 se maturitní zkoušky nekonali, protože v oboru vzdělání 64 41 L/51 

Podnikání (denní i dálková forma) se žáci nevyučovali v závěrečných ročnících. 

Na jaře 2017 proběhly pouze opravné zkoušky za rok 2016 (tři žáci) a na podzim 2017 

opravné zkoušky za rok 2015 (jeden žák). 

 

Přehled výsledků MZ v termínu jarním 
 

Část Předmět Obor 
Počet 

Úspěšně 

vykonalo 
Prům. 

prospěch 
přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
le

čn
á
 

ČJ NS-denní - - - - - - 

NS-dálk. 1 1 1 - - 3,0 

AJ NS-denní 1 1 1 - - 4,0 

NS-dálk. 1 1 1 - - 3,0 

M NS-denní - - - - - - 

NS-dálk. - - - - -           - 

NJ NS-denní - - - - - - 

RJ NS-dálk. - - - - - - 

P
ro

fi
lo

v
á
 PMZ 

 

NS-denní - - - - - - 

NS-dálk. - - - - - - 

EKO NS-denní - - - - - - 

NS-dálk. - - - - - - 

MP NS-denní - - - - - - 

NS-dálk. - - - - - - 

 

Přehled výsledků MZ v termínu podzimním 
 

Část Předmět Obor 
Úroveň/ 

forma 

Počet 
Úspěšně 

vykonalo 
Prům. 

prospěch 
přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
le

čn
á
 

ČJ NS-denní - - - - - - - 

NS-dálk. - - - - - - - 

AJ NS-denní - - - - - - - 

NS-dálk. - 1 1 0 - 0 5,0 

M NS-denní - - - - - - - 

NS-dálk. - - - - - - - 

NJ NS-denní - - - - - - - 

NS-dálk. - - - - - - - 

RJ NS-dálk. - - - - - - - 

P
ro

fi
lo

v
á
 

PMZ 

 

NS-denní písemná - - - - - - 

NS-dálk. písemná - - - - - - 

MP NS-denní ústní - - - - - - 

NS-dálk. ústní - - - - - - 

EKO NS-denní ústní - - - - - - 

NS-dálk. ústní  - - - - - - 

 

Vysvětlivky zkratek:  

NS - nástavbové studium (obor Podnikání) 

PMZ - praktická MZ z účetnictví a obchodní korespondence 

MP - zkouška konaná formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí 

EKO – Ekonomika 
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Přehled celkových výsledků opravných MZ 2015, 2016 

 
Komentář:            

Ve školním roce 2016/2017 proběhly pouze opravné MZ za rok 2016 a za rok 2015. Všichni tři žáci, 

kteří konali opravnou zkoušku společné části MZ za rok 2016, byli úspěšní a získali maturitní 

vysvědčení. Žák, který konal opravnou zkoušku za rok 2015, byl neúspěšný a již další opravnou 

zkoušku nemůže konat. 

Pro dosažení dobrých výsledků MZ v následujících letech jsou nutnou podmínkou, především u žáků 

denní formy nástavbového studia, studijní předpoklady žáků, velká motivace žáků ke studiu, 

pravidelná docházka do vyučování a soustavná důsledná domácí příprava. 

 

 

 

Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prospěl 
prospěl 

s vyzn. 
neprospěl 

 

prosp. 
prospěl 

prospěl 

s vyzn. 
neprospěl 

 

prosp. 

NS-

denní 

řádný 0 0 0 0 0 0 0 0 

opravný 0 0 0 0 1 0 0 4,0 

NS-

dálk. 

řádný 0 0 0 0 0 0 0 0 

opravný 0 0 0 0 2 0 1 3,6 

Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2016/2017 
 

     Testování žáků 1. nebo 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní 

zkouškou neproběhlo, protože žáci v těchto ročnících nebyli vyučováni. 
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6. Údaje o prevenci rizikového chování 
 

Prevence rizikového chování žáků školy vychází ze Strategie primární prevence rizikového 

chování dětí a mládeže a Školní preventivní strategie na období 2014 – 2018. 

Hlavním cílem je zdravý životní styl, prevence rizikového chování a pěstování zdravých 

mezilidských vztahů. 

Ve školním roce 2016/2017 se uskutečnily aktivity, které měly přispět k tomu, aby žáci lépe 

využívali volný čas a měli dostatek příkladů pro mimoškolní činnosti (exkurze, návštěvy 

kulturních akcí, výlety, adaptační dny). Cyklem přednášek o trestní odpovědnosti při držení a 

užívání drog měli žáci možnost uvědomit si, jaké na sebe berou tímto chováním riziko, při 

sportovních dnech měli možnost vybrat si vhodnou aktivitu pro udržení tělesného zdraví. 

 

Příklady aktivit pořádaných ve školním roce 2016/2017: 

 

6. 9. 2016  Adaptační den pro žáky 1. ročníků 

27. 9. 2016 V rámci realizace projektu CZ-PL „Dobrovolnictví – společně můžeme  

 více“, - účast žáků a pedag. pracovníků školy na slavnostním zhodnocení a 

 ukončení projektu 

8. 11. 2016 Beseda na téma „Nejbohatší ekosystémy planety Země“ 

29. 11. 2016 Odborná exkurze do koncentračního tábora Osvětim- Březinka 

8. 12. 2016 Přednáška na téma „Sýrie“ 

29. 3. 2017 Oblastní meziškolní turnaj základních a středních škol v kinballu 

31. 3. 2017  Beseda na téma HIV a sexuálně přenosné nemoci  

4. 4. 2017 Preventivní akce ve spolupráci s Policií ČR – přednáška a diskuze se členy 

Policie ČR na téma „Seznámení s protikuřáckým zákonem a trestní 

odpovědnost za držení a šíření omamných látek“ 

3. 5. 2017 Beseda s Jiřím Vlčkem z  kontaktního centra z Krnova na téma „Gambling a 

 nezdravé hráčství“ 

24. 5. 2017 Beseda s Jiřím Vlčkem z  kontaktního centra z Krnova na téma „Drogy a 

 práce streetworkera v našem regionu“ 

 

Kromě pravidelného zařazování učiva týkajícího se rizikového chování do výuky jsme 

realizovali se žáky exkurze, návštěvy divadel, kina, galerií. V tomto školním roce pokračovala 

také spolupráce s partnerskou střední školou v Prudniku společnými sportovními akcemi a 

zapojením školy do projektu realizovaného polskou stranou. 

Dále probíhají v rámci hodin českého jazyka a literatury tzv. čtenářské dílny, které mají 

zvyšovat čtenářskou gramotnost žáků, kteří téměř nečtou, a zvyšovat jejich estetické vnímání 

a povědomí o světovém umění. V rámci projektu byla vytvořena ve školní budově čítárna, 

která byla vybavena novým nábytkem a dekoracemi a získala tak velmi atraktivní design.  

 

V rámci školy organizujeme pro žáky různé besedy, semináře, které jim mohou pomoci 

orientovat se ve významných životních meznících, nebo se týkají zdravého životního stylu, 

prevence užívání návykových látek, trestní odpovědnosti za konání neslučitelné se zákony 

České republiky apod. 
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Žáci se celoročně účastní mnoha sportovních akcí, které jsou pořádané školou, reprezentují 

školu a mohou využívat v odpoledních hodinách sportovní hry, kde se seznamují s 

netradičními sportovními disciplínami (viz přehled sportovních aktivit v letošním školním 

roce). 

Žáci a žákyně se rovněž podíleli na aktivitách, které přispěly v rámci sbírek na pomoc 

nemocným dětem a lidem léčených na onkologických odděleních. 

Naši žáci se aktivně zúčastnili sbírky „Srdíčkové dny“ pro pomoc nemocným dětem. V měsíci 

květnu (10. 5. 2017) opět jako každoročně i letos naši žáci zaštítili sbírku v rámci 

„Květinového dne“ na pomoc lidem s onkologickým onemocněním. 

 

Další aktivity: 

- zařazení video materiálů o prevenci drog do výuky občanské nauky a společenské výchovy, 

- zařazování problematiky xenofobie, rasové nesnášenlivosti, holocaustu v hodinách dějepisu 

a občanské nauky, 

- zapojení žáků do činnosti sportovních kroužků badmintonu, futsalu, kinballu a kondičního 

posilování,  

- sportovní turnaje a akce (turnaj ve futsale, badmintonu, netradičních disciplínách, kinballu, 

silovém čtyřboji).  

Působení na žáky v oblasti prevence rizikového chování je proces dlouhodobý, systematický a 

je nutné neúnavně a trpělivě, s pedagogickým taktem, vysvětlovat možné dopady rizikového 

chování u žáků a být jim vždy příkladem. Využívána je také spolupráce školního metodika 

prevence s oblastním metodikem prevence a s lektory metodických programů. 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
         

A. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: 

 

Teoretické vyučování:  0        

   

Praktické vyučování:     

 

o.č. 40  Pedagogické studium pro UPV a OV (UP Olomouc, Pdf) 

  zahájení 09/2015, ukončeno 01/2017 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

B. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů:  

 

Studium pro výchovné poradce 

 

o.č. 60  Studium k výkonu specializovaných činností - Prevence soc. patol. jevů  

(Resocia o.s. Domaželice) – zahájení 10/2015, ukončení 11/2016 

        

Tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů 

o.č. 73  Studium pro koordinátory ŠVP (INFRA, s.r.o.)  

zahájení 08/2016, ukončení 09/2017 

 

 

C. Studium k prohloubení odborné kvalifikace: 

      

Vzdělávání vedoucích pracovníků 
 

ŘŠ - školská legislativa  

      - školský management (veřejné zakázky, registr smluv, občanský zákoník, ZP, MZ, JZZ, 

školní vzdělávací programy, celoživotní vzdělávání, prevence rizikového chování, inkluzivní 

vzdělávání) 

 

ZŘTV, ZŘPV – školská legislativa, 

školský management (MZ, JZZ, školní vzdělávací programy, tvorba 

programů celoživotního vzdělávání, prevence rizikového chování, inkluzivní 

vzdělávání) 

 

Průběžné vzdělávání pedag. pracovníků  

 

- osvojování nových metod a forem pedag. práce 

- využívání ICT ve výuce, prohlubování počítačové gramotnosti  

- prohlubování odbornosti v oblasti environmentální výchovy, prevence rizikového chování, 

- získávání poznatků z oblasti MZ, JZZ 

-               - „ -           z oblasti tvorby ŠVP 

- prohlubování znalostí a dovedností v oblasti přípravy projektů a čerpání prostředků EU 

- oblast výchovného poradenství a inkluzivního vzdělávání 

- jazykové vzdělávání 

- účast na odborných seminářích   

- studium odborných časopisů, metodických příruček 

- sledování školských legislativních norem 
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8. Přehled aktivit a prezentace školy na veřejnosti 
 

Soutěže:  
 

Odborné soutěže: 

3. 9. 2016 5.ročník Gastrofestivalu „Ochutnej Osoblažsko,“ 

6. 12. 2016 Soutěž MS OFFICE 2015 Šenov u Nového Jičína (1. A, 3. SAM), 

28. 11. 2016 Svačina roku s Rio Mare  – účast v soutěži (1. KČ), 

25. 1. 2017 Priessnitzův dortík Jeseník (3. C.), 

9. 3. 2017  Krajské kolo odborné soutěže „T- PROFI“ Krnov  (2. SAM a žáci 5.tř. ZŠ 

Jindřichov), 

13. 3. 2017 KOVO JUNIOR  Nový Jičín (2. SAM), 

3. - 4. 4. 2017 Školní kolo soutěže odborných dovedností žáků oboru Cukrář, 

11.4. 2017  Zlatý pilník Opava (2. SAM), 

5. 4. 2017  Soutěž odborných dovedností žáků oboru Kuchařské práce - Zlatá vařečka 

v Havířově. 

   

  
„Krajské kolo soutěže T-PROFI“- společná příprava žáků   „Krajské kolo soutěže T-PROFI“-tým BAŠISTA 

ZŠ Jindřichov a žáků SOŠ ve firmě BAŠISTA Krnov  
        

Sportovní soutěže: 

27. 9. 2016 Sportovní akce v rámci CZ-PL Prudnik, 

13. 10. 2016 Mezinárodní turnaj v kinballu, Hradec Králové, 

11. 11. 2016 Okrskové kolo ve futsale – SFL Ostrava, 

20. 12. 2016 Školní turnaj v badmintonu, 

21. 12. 2016 Školní turnaj ve fotbale, 

29. 3. 2017 Oblastní mezi školní turnaj základních a středních škol v kinballu, 

26.-27.4. 2017  Mistrovství ČR v kinballu, Praha (1. KČ, 3. KČ, 1. A, 3. SAM, ZA). 
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Odborné kurzy: 

 

Kurzy svařování: 

Kurz pro žáky 3. roč. oboru Strojní a automobilový mechanik 

- svařování v ochranné atmosféře CO2 (ZK 135 1 1.1), 

- řezání kyslíkem (ZP 311 2 1.1),  

Kurz pro žáky 3. roč. oboru Opravářské práce 

- svařování v ochranné atmosféře CO2 (ZK 135 1 1.1). 

  

Profesní kvalifikace: 

Profesní kvalifikace povolání Kuchař, číšník (přípravný kurz) –  4 kurzy, 

Profesní kvalifikace povolání Kuchař, číšník (jednotlivé zkoušky) – 22 profesních zkoušek. 

 

Odborné exkurze, besedy pořádané v rámci plnění učebních plánů:  

 

Exkurze: 

5. 10. 2016 Odborná exkurze na MSV Brno, 

21. 10. 2016 Odborná exkurze na výstavišti Flóra Olomouc (3. KČ, 2. ZP), 

22. 11. 2016 Odborná exkurze Legiovlak Krnov, 

29. 11. 2016 Odborná exkurze do koncentračního tábora Osvětim- Březinka, 

19. 12. 2016  Odborná exkurze do prodejny květin Aira Město Albrechtice (2. ZA), 

17. 2. 2017 Odborná exkurze Městské muzeum v Ostravě, výstava Královské koruny  

 (1. KČ), 

9. 3. 2017 Odborná exkurze strojírenská výroba firma Bašista Krnov (2. SAM), 

17. 3. 2017 Baroko na vlastní oči – návštěva kostela s výkladem (1. KČ), 

30. 3. 2017 Odborná exkurze Bioplynové stanice Bohušov, Okrasná zahrada Osoblaha 

(2. ZP, 3. OP), 

11. 4. 2017 Výstava rukodělných prací Město Albrechtice (1. KČ), 

21. 4. 2017 Odborná exkurze na výstavišti Flóra Olomouc (2. ZA, 2. ZP), 

11. 5. 2017 Národní výstava hospodářských zvířat Brno (1. F, 1. OP, 3. SAM), 

6. 6. 2017 Filmové představení – film „Zlodějka knih“ tematika 2. světové války kino 

 Mír Krnov,  

16. 6. 2017 Odborná exkurze Slévárny Krnov (1. SAM,OP), 

16. 6. 2017          Odborná exkurze farma BELLAMA s.r.o. Holčovice – Jelení. 

 

Besedy: 

8. 11. 2016 Beseda na téma „Nejbohatší ekosystémy planety Země“, 

8. 12. 2016 Přednáška „Sýrie“, 

31. 3. 2017  Beseda na téma „HIV a sexuálně přenosné nemoci“,  

4. 4. 2017 Preventivní akce ve spolupráci s Policií ČR – přednáška a diskuze se členy 

 Policie ČR na téma „Seznámení s protikuřáckým zákonem a trestní 

 odpovědnost za držení a šíření omamných látek“, 

3. 5. 2017 Beseda s Jiřím Vlčkem z  kontaktního centra z Krnova na téma „Gambling a 

 nezdravé hráčství“, 

4. 5. 2017 Beseda pro žáky třetích ročníků s pracovníky Úřadu práce, 

22. 5. 2017 Beseda se zástupci sdružení Onko-niké (prevence rakoviny), 
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23. 5. 2017 Beseda pro žáky třetích ročníků s pracovníky Úřadu práce, 

24. 5. 2017 Beseda s Jiřím Vlčkem z  kontaktního centra z Krnova na téma „Drogy, 

gambling a práce streetworkera v našem regionu“. 

 

Ostatní akce s účastí žáků školy: 

13. 9. 2016 FA Bašista Krnov – příprava a zajištění rautu, 

20. – 21. 9. Výstava květin a zeleniny Město Albrechtice, 

30. 9. 2016  Projekt CZ-PL dobrovolnictví (Prudnik), 

2.- 3.11.2016     INFORMA Opava - veletrh řemesel, 

10. 11.2016 ARTIFEX – veletrh řemesel Bruntál, prezentace oborů Strojní a 

automobilový mechanik, Zahradník, Farmář, 

23. 11. 2016 Den školy pro žáky 8. a 9. tř. základních škol, 

25. 11. 2016 Vánoční jarmark Město Albrechtice -prezentace a prodej výrobků školy 

19. 1. 2017 LogiCall Krnov – příprava a zajištění rautu k rozšíření pracoviště pobočky 

Krnov, 

25. 1. 2017 Den otevřených dveří pro veřejnost, 

10. 3. 2017 17. Ples školy,  

  5. 5. 2017 Údržba zeleně – Golfový klub, Město Albrechtice, 

 

Celoročně v průběhu celého školního roku 2016/2017 probíhá projekt č. 606 „Podpora 

všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii“, kterého se účastní 

žáci druhých ročníků oboru Kuchař-číšníka Kuchař-asistent. 

 

Příprava slavnostních rautů – např. MěÚ Krnov, MěÚ M. Albrechtice, ZŠ Krnov, občanská 

sdružení a další.  

Příprava občerstvení k slavnostním příležitostem na školním pracovišti praktického 

vyučování rychlého občerstvení, cukrářská výrobna. 

 

Při těchto akcích jsou žáci školy zapojeni do jejich příprav a napomáhají i při samotných 

prezentacích. 

O tom, že pracovníci a žáci školy odvádějí práci na velmi vysoké úrovni, dokládají pozitivní 

reakce veřejnosti. 

 

Žáci školy jsou také celoročně aktivně zapojeni do projektu v oblasti environmentální 

výchovy: 

Asekol- projekt firmy Asekol zaměřený na třídění a recyklaci odpadu. 

 

Ekolamp a Ekobat – projekty firmy Eko-Kom zaměřené na sběr a druhotné využití žárovek a 

zářivek a sběr baterií. 
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9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
         

Ve školním roce 2016/2017 proběhly na škole celkem 3 inspekčních zjišťování z toho 2 

elektronické:  

- září 2016 – participace žáků na fungování střední školy,  

- listopad 2016 – využívání digitálních technologií při správě školy a při realizaci vzdělávání 

a dílčí aspekty problematiky strategického plánování a řízení vzdělávání. 

Ve dnech 1.6. 2017 až 20.6. 2017 proběhla inspekční činnost na místě, jejímž předmětem byla 

kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících právních 

předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. d) školského 

zákona, zaměřená na organizaci a průběh ukončování středního vzdělávání závěrečnou 

zkouškou. Inspekční činností bylo zjištěno, že nedošlo k porušení výše uvedených právních 

předpisů. 
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10. Základní údaje o hospodaření školy 
         

I. Náklady:    v Kč (zaokr. na jednotky) 

    hlavní č. doplň.č. celkem 

Náklady z činnosti       21.512.364,62     997.382,17 22.509.746,79 

Celkem        21.512.364,00     997.382,00 22.509.747,00 

         

         

II. Výnosy:    v tis. Kč (zaokr. na jednotky) 

    hlavní č. doplň.č. celkem 

Výnosy z činnosti 1.153.745,92 1.335.762,75 2.489.508,67 

Finanční výnosy     3.357,53 - 3.357,53 

Výnosy z transférů   20.178.658,00 - 20.178.658,00 

Celkem       21.335.761,00 1.335.762,00 22.671.524,00 

         
 

 

Výsledek hospodaření:    v tis. Kč (zaokr. na jednotky) 

    hlavní č. doplň.č. celkem 

Celkem -176.603,00 338.380,00 161.777,00 

 

 

Organizace hospodaří v souladu se zřizovací listinou a „Zásadami vztahů orgánů kraje 

k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly převedeny zvláštním 

způsobem“.  

Podrobnější informace o hospodaření školy jsou uvedené ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů 

příspěvkové organizace za rok 2016, zveřejněné na Portálu kraje. 
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11. Zapojení školy do projektů 
 

        

Nově zahájené projekty: 

 

Název 

projektu 

 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

 

Registrační číslo 

projektu 

 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partner 

(v případě, že škola je 

partner, uvést příjemce) 

Rozpočet projektu 
(v případě partnerství také 

částka, která připadá na 

školu) 

 

Obsah/Cíle 

projektu 

 

Období 

realizace  

 

„Kde končí 

rizikové jevy, 

začíná bezpečné 

klima“ 

dotační program 

MŠMT Bezpečné 

klima v českých 

školách na rok 

2017 

PRCH-IPBK-0211/2017 příjemce 80.000,00 Kč Podpora bezpečného 

klimatu školy 

prostřednictvím 

realizace 

komplexního 

programu 

zahrnujícího 

kontinuální 

vzdělávání pedag. i 

nepedag. pracovníků 

školy formou DVPP, 

pravidelnou 

metodickou podporu 

pedagogů ze strany 

externí instituce 

(NNO, PPP, SCP) a 

pravidelnou vnější 

(individuální i 

skupinovou 

případovou, týmovou 

a metodickou) 

supervizi. 

Schváleno 11.5. 

2017  

(od 1.1.2017 do 

31.12.2017) 
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Projekty již v realizaci: 

 

Název 

projektu 

 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

 

Registrační číslo 

projektu 

 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partner 

(v případě, že škola je 

partner, uvést příjemce) 

 

Rozpočet projektu 
(v případě partnerství také 

částka, která připadá na 

školu) 

 

Obsah/Cíle 

projektu 

 

Období 

realizace  

 

Podpora 

všeobecného, 

exekutivního a 

praktického 

vyučování žáků 

v gastronomii  

dotační program 

MŠMT, OPVVV 

 Partnerství v projektu 

Příjemce - IREAS, Institut 

pro strukturální politiku, 

o.p.s. Praha 

12.956.356 Kč (škola 

bez finanční 

spoluúčasti) 

 od 1.10.2016 do 

30.9.2019 

             

      
  

„Kde končí rizikové jevy, začíná bezpečné klima“- dvoudenní         „Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii“-odborný workshop 

vzdělávací teambuilding pracovníků školy v Jarkartovicích  na téma „Zdravá výživa“ a exekutivní týden v rekreačním středisku Moravec (Českomoravská vrchovina)          
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Ve školním roce 2016/2017 se škola zapojila do přípravy projektu „Moderní výuka 

svařování“, (IROP, výzva č.33 „Infrastruktura SŠ a VOŠ v soc. vyloučených lokalitách“), 

jehož předkladatelem je Moravskoslezský kraj (celková hodnota projektu 16.808.223,98 Kč 

z toho 3.359.946,88 Kč škola). Tento projekt byl v srpnu 2017 Ministerstvem pro místní 

rozvoj ČR schválen. Realizace projektu proběhne v období  od září 2017 do září 2018. 

Další úspěšná žádost, kterou škola předkládala, byla žádost o podporu projektu „Šablony 

2017“ z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 

šablony pro SŠ a VOŠ I“. Žádost byla schválena ve výši dotace 628.909,00 Kč. Projekt bude 

realizován v období od 1.11. 2017 do 31.10. 2019. 

 

Projekty již realizované: 

 

Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK – III. etapa (OPŽP-

projekt MSK) – „Zateplení vybraných budov Střední školy zemědělství a služeb ve Městě 

Albrechtice“ (výměna oken a zateplení obvodového pláště budovy tělocvičny školy) – 

celková výše investice 5.672.967,- Kč (zahájeno září 2014, dokončeno únor 2015). 

 

Centrum technického vzdělávání na Bruntálsku - ROP NUTS 2 Moravskoslezsko, PO 2 

Podpora prosperity regionu, Opatření 2.1 Infrastruktura veřejných služeb – projekt 

předkládaný MSK (výše projektu 50 mil. Kč, podíl školy 4 mil Kč) 

 

Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na SŠ – projekt 

Ostravské univerzity (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1. 

Zvyšování kvality ve vzdělávání) – trvání projektu únor 2012- prosinec 2014 

 

EU peníze školám – Šablony (rozpočet projektu celkem 1.248.658,- Kč) 
 

Kinballem přes hranice (OP přeshraniční spolupráce 2007-2013 ČR-PR - Fond mikroprojektů 

regionu Praděd, celková hodnota projektu 6.353,69 EUR, realizace leden 2015 až duben 

2015) – účast žáků školy na Mistrovství ČR v Kinballu, Praha. 

         

Česko-polská spolupráce SŠ v oblasti netradičních volnočasových aktivit (Euroregion 

Praděd), celková hodnota projektu 14.586 EUR - projekt schválen, zahájení realizace červen 

2013, ukončení červen 2014. 

Aktivity školy v oblasti Česko-polské spolupráce v uplynulém programovacím období 2007-

2013 byly oceněny na Konferenci Euroregionu Praděd, která se konala dne 6. října 2016 

v Prudniku. Škole bylo uděleno ocenění pro nejlepší beneficienty Operačního programu 

přeshraniční spolupráce Česká republika-Polsko 2007-2013. 

 
Konference Euroregionu Praděd – předání ocenění  
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12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 
 

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí 

 Rekvalifikace 

  x  Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

  x Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

  x Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

 Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

 Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

 Vzdělávání seniorů 

 Občanské vzdělávání 

 Čeština pro cizince 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 Jiné – vypište:……………………………. 

 

V oblasti dalšího a celoživotního vzdělávání je škola velmi aktivní. Cílem této činnosti je 

umožnit veřejnosti získat odborné vzdělání v souladu s požadavky zaměstnavatelů a úřadu 

práce a zájemcům o tento způsob vzdělání pomoci získat uplatnění na trhu práce.  

V souladu s oborovou strukturou se škola snaží vytvářet možnosti dalšího vzdělávání pro 

oblast zemědělství a zahradnictví, oblast gastronomie a oblast strojírenství (Příloha č.1 - výběr 

z udělených akreditací). 

 

Zařazení školy do Trvalé vzdělávací základny Mze ČR (od 13. 9. 2003) 

 

Zakládající člen sdružení Moravskoslezského centra odborného vzdělávání pro rozvoj 

venkovského prostoru (statut Centra odborného vzdělávání pro zemědělství a rozvoj venkova 

udělen Mze ČR dne 31. 3. 2005) 

 

Akreditace vzdělávacího subjektu Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, 

příspěvková organizace udělená MZe ČR dne 8. 4. 2016 pro potřeby opatření Předávání 

znalostí a informační akce Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. 

 

Autorizace pro profesní kvalifikace udělená MPO ČR dne 4. 7. 2016 na období 5 let pro  

povolání Opravář strojů a zařízení, Montér ocelových konstrukcí, Zámečník. 

 

Autorizace pro dílčí kvalifikace udělená MMR ČR dne 23. 7. 2008, 12. 2. 2013 prodloužení 

autorizace na období 5 let pro povolání Kuchař. 

Realizované profesní kvalifikace: 

profesní kvalifikace povolání Kuchař, číšník (přípravný kurz k jednotl. zkouškám) – 4 kurzy, 

profesní kvalifikace povolání Kuchař, číšník (jednotlivé zkoušky) – 22 profesních zkoušek, 
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Přípravný kurz k ZZ pro absolventy profesních kvalifikací (dokončení čtyř úplných 

odborných kvalifikací v povolání Kuchař). 

Ve škol. roce 2016/2017 absolvovalo profesní kvalifikační zkoušky oboru Kuchař, číšník 8 

uchazečů, kteří získali úplnou odbornou kvalifikaci, úspěšně absolvovali JZZ a získali výuční 

list. 

Od roku 2008/2009 absolvovalo 30 uchazečů profesní kvalifikační zkoušky, všichni uchazeči 

získali úplnou odbornou kvalifikaci a úspěšně absolvovali ZZ. 

 

Činnost Svářečské školy 13/117: 

Periodické přezkoušení ČSN EN ISO 9606 –1 135 PLECH, TRUBKA 

označení: ČSN EN ISO 9606 – 1 135  P BW FM 1 S s12,0 PF ss nb, ČSN EN ISO 9606 – 

1 135  T FW FM 1 S t2,5 D17,0 PH sl, ČSN EN ISO 9606 – 1 135  T FW FM 1 S t3,6 D49,0 

PH sl  (15 účastníků), 

 

Akreditace Mze ČR pro realizaci rekvalifikačního vzdělávacího programu Kurz pro výkon 

obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin. (od 14. 4. 2006) – počet realizovaných 

kurzů v roce 2016/2017: 0 

 

Pověření MZe ČR ke konání odborných kurzů k získání znalostí správné praxe v ochraně 

rostlin a bezpečného zacházení s přípravky (platnost do 4.12. 2016) - počet realizovaných 

kurzů v roce 2016/2017: 0 
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13. Realizované investiční akce  
 

„Odstranění havarijního stavu střechy“ (celková hodnota 2.511.782,75 Kč z toho 

2.300.000,00 Kč příspěvek MSK, vlastní zdroje 211.782,72 Kč) – realizace září 2016 až leden 

2017, 

„Výměna vrat a oken“ v budově dílen OV (celková hodnota 169.051,52 Kč vlastní zdroje) – 

realizace listopad 2016. 

„Rekonstrukce sociálních zařízení školy“ (celková hodnota 3.500.000,00 Kč z toho 

3.100.000,00 příspěvek MSK, vlastní zdroje 400.000,00 Kč) – realizace červen 2017 až srpen 

2017, 

„Oprava slaboproudých rozvodů a elektroinstalace“ (celková hodnota 595.600,00 Kč vlastní 

zdroje) – realizace červenec 2017 až srpen 2017.  

Pro praktickou výuku žáků oboru vzdělání 41 51 H/01 Farmář byla z vlastních prostředků 

pořízena sada pro kypření, učební pomůcka, v hodnotě 51.272,00 Kč.  

 

 
Odstranění havarijního stavu střechy – září 2016 až leden 2017 

 

 

 
 

Výměna vrat a oken v budově dílen OV – listopad 2016 
 

Pro zlepšení podmínek praktického vyučování žáků oboru vzdělání 41 52 H/01 Zahradník a 

41 52 E/01 Zahradnické práce, bylo ve školním roce 2016/2017, vlastní činností zhotoveno 

v blízkosti skleníku, který byl postaven ve škol. roce 2015/2016, pařeniště v hodnotě  
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30.901,00 Kč. Na stavbě pařeniště se opět podíleli kromě pedagogických pracovníků (UOV) 

také žáci oboru vzdělání 23 51 H/01 Strojní a automobilový mechanik a 41 55 E/01 

Opravářské práce. 

 

 
 

Vybudování pařeniště se skleníkem- červen 2016 
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14. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

při plnění úkolů ve vzdělávání  
 

 

Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků 

 

 
Počet firem 

 

 
Dlouhodobě spolupracující firmy  

28 
(10-obory gastro,  
9-obory zem. a zahr.,  

9-obory technické) 

Bosch Termotechnika s.r.o. Krnov, fa Jan Bacho strojírenská výroba Dívčí 

Hrad, Krnovské opravny a strojírny s.r.o., Kofola a.s. Krnov, Zemědělský 

podnik a.s. Město Albrechtice, ZP Otice a.s., ing. Jaroslav Prášek, CSc., 

Opava-Kylešovice, Bellama spol. s.r.o., Holčovice-Jelení 

  

 

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

 

Spolupracující 

partner 

 

Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce 

Profesní 

organizace 
Asociace 

učňovských  

zařízení MSK, 

z.s.  

 

Asociaci 

vzdělávacích  

zařízení pro 

rozvoj  

venkovského 

prostoru, z.s. 

 

Asociaci 

kuchařů a 

cukrářů ČR 

 

Střední škola 

rolnická  

v Prudniku  

 

 

 

 

 

 

Okresní agrární 

komora Bruntál 

 

 

 

Aktuální informace o vývoji v oblastech 

zájmu jednotlivých asociací, účast na 

odborných soutěžích a akcích 

pořádaných jednotl. asociacemi.  

      

- „ -      

 

 

 

 

 

 

- „ - 

 

 

 

Přibližování vzdělávací nabídky obou 

škol, zmenšování jazykové bariéry, 

poznávání kulturních tradic a zvyklostí 

obou národů, navazování přátelských 

vazeb mezi žáky i pedagogy obou škol. 

  

 

 

 

Oblast dalšího vzdělávání-akreditace 

Mze ČR pro realizaci rekvalifikačního 

vzdělávacího programu Kurz pro výkon 

 

 

členství školy  

 

 

 

 

- „ - 

 

 

 

 

 

 

- „ - 

 

 

 

Tvorba a realizace společných 

projektů financovaných 

z prostředků EU, 

vzájemné zapojení se do 

vyučovacího procesu škol 

formou výměnných učebních 

dnů a odborných praxí, 

společné kult. a sport. aktivity.  

 

Zajištění kurzů pro zájemce 

z řad veřejnosti. 
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Okresní 

hospodářská 

komora Bruntál  

obecných zemědělských činností 

v rozsahu 300 hodin. 

Pověření MZe ČR ke konání odborných 

kurzů k získání znalostí správné praxe 

v ochraně rostlin a bezpečného 

zacházení s přípravky 

 

Členství školy od března 2016. 

Podpora tech. vzdělávání na SŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční i organizační zajištění 

návštěvy Strojírenského 

veletrhu Brno pro žáky školy. 

Spolupráce v oblasti propagace 

a popularizace technického 

vzdělávání na ZŠ, účast 

zástupců zaměstnavatelů na 

Dnu otevřených dveří a 

Artifexu 

Firmy 

BAŠISTA 

strojírenská 

výroba Krnov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosch 

Termotechnika  

s.r.o. Krnov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krnovské 

opravny a  

strojírny s.r.o. 

 

 

fa Strojírna Jan 

Bacho, 

Engineering 

production 

 

Kofola a.s. 

Krnov 

 

Spolupráce v oblasti propagace a 

popularizace tech. vzdělávání na ZŠ. 

 

 

 

Materiální podpora praktické výuky 

žáků tech. oborů formou poskytnutí 

zbytkového materiálu pro nácvik 

odborných dovedností žáků. 

 

 

 

Zavádění poznatků ze strojírenské praxe 

do výuky, využití oboustranné zpětné 

vazby pro zkvalitnění přípravy žáků pro 

jejich lepší uplatnění v praxi, získání 

odborné praxe, materiální podpora 

odborného výcviku (poskytnutí 

zbytkového materiálu pro nácvik 

odborných dovedností žáků), zařazení 

žáků do výrobního procesu, uznání 

praxe a následné získání zaměstnání po 

úspěšném vykonání ZZ. 

 

 

- „ - 

 

 

 

 

- „ - 

 

 

 

-„ - 

 

 

Týmová účast žáků ZŠ 

Jindřichov, žáků SŠZS a 

zástupce firmy Bašista 

v krajském kole soutěže  

"T-Profi“. 

Odborné stáže žáků a 

pedagogických pracovníků 

ve strojírenském provoze 

firmy, společná prezentace 

školy a firmy při náborové 

činnosti.  

 

Odborné stáže žáků a 

pedagogických pracovníků 

ve strojírenských provozech 

firem, společná prezentace 

školy a firem při náborové 

činnosti.  

U firmy Bosch Termotechnika 

provádění periodického 

přezkoušení a zaškolování 

pracovníků firmy v oblasti 

svařování. 

 

 

- „ - 

 

 

 

- „ - 

a dále formou partnerství 

zapojení do projektu MSK 

„Moderní výuka svařování“. 

 

-„ - 
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Zemědělský 

podnik a.s. 

M.Albrechtice 

 

 

Fa Jaroslav 

Křištof 

 

 

 

ZP Otice a.s. 

 

 

Zpřístupnění moderní zem. techniky pro 

názornou výuku žáků. Materiální 

podpora zkvalitnění teoret. i praktické 

výuky formou sponzorských darů. 

 

Rozšíření možnosti zajištění odborného 

výcviku žáků oboru Farmář (zaměření 

na živočišnou a rostlinnou výrobu) a 

oboru Zahradník  

 

Materiální podpora zkvalitnění teoret. i 

praktické výuky formou sponzorských 

darů. 

 

Školní závod-materiální a 

odborná pomoc v oblasti 

praktické přípravy žáků 

technických oborů. 

 

Školní závod (od 1.1. 2016) 

-materiální a odborná pomoc 

v oblasti praktické přípravy 

žáků. 

 

Pravidelné odborné exkurze 

v jednotl. provozech firmy. 

Další partneři  
MAS Rozvoj 

Krnovska o.p.s.  

 

 

 

MěÚ Město 

Albrechtice,  

MěÚ Krnov,  

OÚ Osoblaha, 

OÚ Jindřichov, 

OÚ Sl.Rudoltice 

a další. 

 

Základní škola 

Jindřichov 

 

 

 

Základní škola 

Krnov, 

Janáčkovo 

náměstí 17 

 

ÚP Bruntál 

 

 

 

 

ÚSP Harmonie 

 

 

Help-In Bruntál 

o.p.s. 

 

 

Liga boje proti 

rakovině 

 

 

Zapojení do činností zaměřených na 

rozvoj oblasti Osoblažska (čerpání 

prostředků EU, spolupráce při tvorbě 

strategie rozvoje Osoblažska). 

 

Škola jako významný prvek veřejného a 

společenského života celé oblasti 

Osoblažska, zvyšování vzdělanostní 

úrovně obyvatelstva. 

 

 

 

 

Rozvíjení tech. dovedností žáků ZŠ a 

SŠ ve spolupráci se zaměstnavateli 

s cílem popularizovat tech. vzdělávání 

 

 

Rozvíjení řemeslných dovedností žáků 

ZŠ na pracovištích SŠ, manuální práce 

žáků ZŠ se zaměřením na jednotlivé 

obory vyučované na SŠ 

 

Provádění Svářečských kurzů a 

profesních kvalifikací povolání Kuchař 

pro zájemce z řad nezaměstnaných a 

veřejnosti (tzv. zvolené rekvalifikace) 

 

Spolupráce při integraci občanů 

s mentálním postižením. 

 

Spolupráce v oblasti poskytování 

obecně prospěšných služeb se sociálním 

zaměřením.  

 

Zvýšení informovanosti žáků školy a 

obyvatelstva města v problematice 

onkologických nemocí. 

 

ŘŠ předseda správní rady 

 

 

 

 

Zajišťování společenských 

akcí, účast na akcích 

pořádanými jednotl. MěÚ a 

OÚ. 

Zapojení žáků školy do prací 

spojených s údržbou veřejné 

zeleně města. 

 

Vytvoření společného týmu 

(SŠ, ZŠ, firma Bašista 

Strojírenská výroba Krnov) a 

zapojení do soutěže „T-profi“ 

 

Projektový den žáků ZŠ na 

pracovištích odborného 

výcviku SŠ.  

 

 

Svářečské kurzy, jednotlivé 

zkoušky profesních kvalifikací, 

přípravné kurzy. 

 

 

Stravování klientů ÚSP 

v provozu školní jídelny. 

 

Příprava obědů pro seniory. 

 

 

 

Realizace Květinového dne ve 

městě M. Albrechtice, 

pravidelné odborné přednášky  
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o.s. Píšťalka 

Praha 

 

 

Zvyšování povědomí žáků školy a 

občanů města o potřebnosti podpory 

nemocných a hendikepovaných dětí. 

pro žáky školy. 

Zajištění veřejné sbírky. 

        

 

Počet udělených 

stipendií 
Firmy poskytující stipendium 

0 0 

 

Všichni žáci, kteří vykonávají odborný výcvik u partnerských firem (smluvní pracoviště) 

získávají v rámci produktivní práce měsíční odměnu dle množství a kvality odvedené práce 

ve výši do 3.000,00 Kč. 

 

Další aktivity: 

opravárenská činnost - opravy automobilů, zemědělských strojů a přípojných vozidel,  

zem. a zahradnická činnost - údržba veřejné zeleně, údržba soukromých zahrad, výroba a 

prodej zahradnických přísad, 

vaření a příprava pokrmů - zajištění velkých i malých společenských akcí v prostorách 

školního stravovacího zařízení, výroba a prodej výrobků studené kuchyně, příprava rautů, 

cukrářská výroba - pečení cukrářských výrobků na objednávku (společenské akce, svatby, 

vánoční cukroví), 

ubytovací služby v době letních prázdnin, pronájem tělocvičny.      
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15. Závěr 
 

Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice je fungujícím centrem vzdělávání, 

které dosahuje dlouhodobě velmi dobrých vyrovnaných výsledků. V oblasti výchovy a 

vzdělávání se pozitivně odráží intenzivní spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků, 

spolupráce se sociálními partnery, důsledná práce pedagogických pracovníků a náročnost 

požadavků kladených na žáky. Stále větší význam v činnosti školy zaujímá orientace na 

celoživotní vzdělávání a rozvíjení a prohlubování spolupráce s významnými zaměstnavateli 

Osoblažska a Krnovska.   

Ve školním roce 2016/2017 došlo k 1.7. 2017 v organizačním uspořádání organizace k 

významné změně. S účinností od 1.7. 2017 Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/345 k usnesení 

rady kraje č. 14/1195 ze dne 30.5. 2017 rozhodlo o sloučení organizací Základní školy, Město 

Albrechtice, Hašlerova 2 (zanikající organizace) a Střední školy zemědělství a služeb, Město 

Albrechtice (přejímající organizace) a změně názvu přejímající organizace na Střední odborná 

škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace. 

Školní rok 2016/2017 byl pro činnost školy také významný tím, že se podařilo zrealizovat tři 

dlouhodobě připravované, organizačně a finančně náročné akce – „Odstranění havarijního 

stavu střechy“ (hodnota 2.511.782,75 Kč), „Rekonstrukce sociálních zařízení školy“ (hodnota 

3.600.000,00 Kč) a „Oprava slaboproudých rozvodů a elektroinstalace“ (hodnota 595.600,00 

Kč). Všechny investice přispěly ke zkvalitnění prostředí a podmínek pro vzdělávání žáků i 

pracovníků školy. 

Dalším pozitivem je schválení projektu MSK „Moderní výuka svařování“ (IROP, výzva č.33 

„Infrastruktura SŠ a VOŠ v soc. vyloučených lokalitách“), do kterého je škola zapojena a 

jehož prostřednictvím bude škola v období roku 2017-2018 vybavena moderní svařovací 

technikou ve výši 3.359.946,88 (celková hodnota projektu 16.808.223,98 Kč). 

 

 

Výroční zpráva schválena Školskou radou dne 4. října 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Metzlová  

ředitelka školy 

 

 

 

Město Albrechtice dne 2. října 2017 
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Příloha č. 1 – Výběr z udělených akreditací 
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