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1.Základní údaje o škole 

 
Název: Střední odborné u čilišt ě  Uherský Brod  

Sídlo: Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod, PSČ 688 01 

Zřizovatel: Zlínský kraj 

Sídlo: tř. T. Bati 21, Zlín, PSČ 761 90 

IZO: 000055107 IČ: 000 55 107 DIČ: CZ00055107 

Ředitel školy: Ing. Jiří Polanský 

Statutární zástupce: Ing. Pavla Velčovská 

Kontakt: 739319423 

Telefon: 572 613 120  

Web: www.sou-ub.cz  

Centrální e-mail: sou@sou-ub.cz  

Datum založení školy: 1899 

Datum za řazení do sít ě: 01.07.2005 

Součásti školy: 
Střední odborné učiliště  
Odborné učiliště 
Domov mládeže 
Školní jídelna 

kapacita: 630 žáků 
kapacita: 85 žáků 
kapacita: 70 lůžek 
kapacita: neuvádí se 

Školská rada: 

Do 31.12.2014 

 

 

 

 

Od 1.1.2015 

 
 
 
Zástupci kraje 
 
 
Zástupci rodičů 
 
 
Zástupci školy 
 
 
Zástupci kraje 

 
Ing. Josefík Pavel 
Jaromír Čáp 
 
 
Eva Jurásková 
Petr Johaník 
 
Ing. Alena Jeleníková 
František Johaník 
 
MVDr. Stanislav Mišák 
Ing. Ladislav Kryštof 

 
Zástupci rodičů 

 
Eva Jurásková 
Petr Sedláček 

Zástupci školy 
 
Soňa Makovcová 
Ing. Josef Jankových 

 
 
1.1 Charakter ist ika školy:  
 
Z rozhodnutí zřizovatele tj. Zlínského kraje došlo k 1.7.2005 ke sloučení Středního odborného učiliště 
zemědělského a Odborného učiliště Uherský Brod se Středním odborným učilištěm stavebním, Odborným 
učilištěm a Učilištěm Uherský Brod. Vznikla tak jediná škola s názvem Střední odborné učiliště a Odborné 
učiliště Uherský Brod. Tento název ale plně neodpovídal novému školskému zákonu, který platil od 
1.1.2005. Proto se tento nový název změnil k 1.9.2005 na Střední odborné učiliště Uherský Brod. Účelem 
sloučení obou škol bylo zoptimalizovat a zefektivnit výuku obou škol. Před sloučením mělo SOUZ a OU 
420 žáků a SOU stavební 150 žáků. Po sloučení vznikl subjekt s počtem žáků 550. Rovněž se 
zoptimalizoval provoz. Ubytování žáků se soustředilo do jednoho domova mládeže v ulici Na Výsluní 
s kapacitou 70 ubytovaných. Zůstala pouze jedna školní jídelna, a to v hlavním objektu, ve kterém vyučuje 
také teorie. Odpadly tak přesuny žáků bývalého stavebního učiliště při výuce teorie na odběr stravy. Celé 
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teoretické vyučování se soustředilo do jednoho hlavního areálu v ulici Svatopluka Čecha. Zde je i ředitelství 
a administrativa školy. 

Zaměření SOU Uherský Brod vychází z bývalé profilace obou slučovaných škol. Nově vytvořený 
vzdělávací subjekt poskytuje vzdělávání v oblastech zemědělství, potravinářství, autooboru a stavebnictví, a 
to pro absolventy základních škol, pro sociálně slabé a postižené žáky. Rovněž poskytuje vzdělání v 
maturitním nástavbovém oboru Podnikání denní a dálkovou formou. Záměrem školy je, aby absolvent, 
který u nás získá střední odborné vzdělání s výučním listem, mohl u nás získat i maturitní vzdělání.  

V současné době SOU Uh.Brod nabízí  pro zájemce studium ve třinácti učebních oborech ukončených 
výučním listem – Automechanik, Opravář zemědělských strojů, Opravářské práce, Zahradník, Pekař, 
Pekařské práce (2-leté), Zedník, Malíř, Tesař, Podlahář, Klempíř, Kominík, Instalatér. V návaznosti na tyto 
učební obory lze potom možnost získat maturitního vzdělání v nástavbovém studiu Podnikání (2-leté denní, 
3-leté dálkové).  

Škola klade důraz na praktickou odbornou přípravu žáků na budoucí povolání. Na základě toho 
spolupracuje s velkým množstvím firem a podniků. Právě na pracovišti těchto firem je především 
organizován odborný výcvik u vyšších ročníků řemeslných oborů. Žáci si mohou za určitých podmínek 
vybrat pro absolvování odborného výcviku i firmu v místě svého bydliště a snížit tak náklady na cestování 
na minimum. Pro odborný výcvik zvláště v nižších ročnících se využívá především pracoviště školy a nově 
vystavěné a vybavené dílenské prostory. 

 
2.  Přehled obor ů  vzd ě lávání  

 
Vyučované obory vzd ělávání – H, L 

ve školním roce 2012/2013 
Kód oboru  

(KKOV) 
Součást  

školy 
Počet žáků  

k 30. září 2014 
Mechanik-opravář motorových vozidel 23-68-H/01 SOU 52 
Instalatér 36-52-H/01 SOU 36 
Klempíř – stavební výroba 23-55-H/01 SOU 12 
Malíř a Lakýrník 39-41-H/01 SOU 16 
Tesař 36-64-H/01 SOU 21 
Zedník 36-67-H/01 SOU 15 
Podlahář 36-59-H/01 SOU 12 
Pekař, Pekařka 29-53-H/01 SOU 20 
Zahradník (zaměření Krajinář) 41-52-H/01 SOU 28 
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 SOU 46 
Podnikání – dálková forma 64-41-L/51 SOU 44 
Podnikání – denní forma 64-41-L/51 SOU 37 
Celkem SOU  339 

Vyučované obory vzd ělávání - E 
ve školním roce 2011/2012 

Kód obo ru 
(KKOV) 

Součást  
školy 

Počet žáků 
k 30. září 2014 

Potravinářské práce (zaměření Pekařské práce) 29-51-E/02 OU 16 
Opravářské práce 41-55-E/01 OU 28 
Celkem OU  44 

 
 
 

3.Rámcový popis personálního 
zabezpe čení školy  

SOU mělo ve školním roce 2014/2015 celkem 72 zaměstnanců. Z tohoto počtu pracovalo 23 zaměstnanců 
na technicko-hospodářském úseku a 50 zaměstnanců v pedagogickém procesu. Jeden pracovník má 
rozdělen úvazek na polovinu – 0,5 úvazku jako učitel odborného výcviku a 0,5 úvazku jako učitel teorie. 
Škola má zpracované organizační schéma, které se každoročně upřesňuje. V čele organizace je ředitel, 
kterému přímo podléhají zástupci pro odborný výcvik, teoretické vzdělávání, vedoucí technicko-
ekonomického úseku a vedoucí domova mládeže. 
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Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015 

Ředitel 1 - 
Zástupci ředitele 2 1 žena 
Učitelé odborného výcviku 22 3 ženy 
Učitelé teoretické výuky 22 9 žen 
Vychovatelé – domov mládeže 4 3 ženy 
Celkem k  30. 06.2015  16 žen 
 

4.Údaje o p ř i j ímacím ř ízení 2015/2016 

 

Kód Název 
délka 
vzděl.

* 

druh 
studia**  

Počet 
přihlášených Počet 

přijatých  

Počet 
odvolá

ní 1. kolo  další  
23-68-H/01 Mechanik-opravář mot.vozidel 3 1 10  10 0 
29-53-H/01 Pekař, Pekařka 3 1 12  12 0 
41-52-H/01 Zahradník (zaměření Krajinář) 3 1 4  4 0 
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 3 1 20  20 0 
64-41-L/524 Podnikání – denní 2 2 34  34 0 
64-41-L/524 Podnikání – dálková 3 3 0  0 0 
36-52-H/01 Instalatér 3 1 10  10 0 
23-55-H/01 Klempíř – stavební výroba 3 1 3  3 0 
39-41-H/01 Malíř 3 1 7  7 0 
36-64-H/01 Tesař 3 1 3  3 0 
36-67-H/01 Zedník 3 1 0  0 0 
36-59-H/01 Podlahář 3 1 5  5 0 
29-51-E/02 Potravinářské  práce (Pekařské práce) 2 1 6  6 0 
41-55-E/01 Opravářské práce 3 1 10  10 0 
36-56-H/01 Kominík 3 1 2  2 0 

CELKEM    125  125 0 
   

Pozn.:  * 2 - dvouleté, 3 - tříleté 
**1. denní forma, 2. denní nástavbová forma, 3. dálková forma studia při zaměstnání 

 

Odvolací řízení  

Počet odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke vzdělávání podalo 0 uchazečů . 

 
4.1 Vnit řní sm ěrnice pro p řijímací řízení: 

 
Vnitřní směrnice ředitele č.: 411/2015 

 
 

Kritéria p řijímacího řízení uchazečů do 1. ročníku oborů vzdělání s výučním listem 
 na SOU Uherský Brod  

ve školním roce 2015/2016 pro 1. kolo a následující kola přijímacího řízení 
 

Ředitel SOU Uherský Brod určuje postup při přijímacím řízení žáků ZŠ a Speciálních škol do 1.ročníku 
všech  oborů vzdělání pro školní rok 2015/2016. 
 

Ke studiu v oborech SOU se nebudou konat  přijímací zkoušky, a to v žádném kole přijímacího 
řízení.  

 
Komise:  - předseda: Ing. Jiří Polanský 

- členové: Ing. Pavla Velčovská  
Ing. Petr Nečas 
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Termín podání přihlášek ke studiu:  do 13.3.2015 

 

Termín zveřejnění výsledků příjímacího řízení: 22.4.2015 na webových stránkách školy a na veřejně 
přístupné nástěnce školy. 

 

Kritéria pro 1. kolo a následující kola přijímacího řízení: 

Na základě zájmu o zvolený obor ředitel určí počty žáků ve třídách, přitom bude přihlížet k materiálně 
technickému zajištění, personálnímu zajištění i náročnosti oboru.  
 
Přijímací řízení se řídí podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a Vyhlášky MŠMT č. 671/2004 
Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a následujícími kritérii (Podmínky 
přijetí):  

 

1. Odborné u čilišt ě – obory E – ukon čené výu čním listem 

Uchazeči musí splnit: 
a. zdravotní předpoklady pro absolvování oboru (doloženo lékařem) 
b. musí mít ukončeno základní vzdělání (doloženo). 
c. musí doložit posudek nebo rozhodnutí o zdravotní postižení nebo znevýhodnění nebo o sociálním 

znevýhodnění 
 
Kritéria přijetí do oboru E: 

a. s nejlepším dosaženým prospěchem za první pololetí 9. ročníku (nebo jiného posledního ročníku 
v základním vzdělávání) 

b. s bezproblémovým chováním na ZŠ (popř. jiné škole) 
 

Obor bude otevřen při minimálním počtu 4 zájemců. 

 

Stanovené počty přijímaných žáků 

Obor vzdělání Počet přijímaných žáků 

Potravinářské práce, zaměření Pekařské práce (29-51-E/02) 8 
Opravářské práce (41-55-E/01) 14 

 
2. Střední odborné u čilišt ě – obory H – ukon čené výu čním listem 

 
Uchazeči musí splnit: 

 
a. zdravotní předpoklady pro absolvování oboru (doloženo lékařem) 

b. musí mít ukončeno základní vzdělání (doloženo). 

     

Kritéria přijetí do oboru H: 

a. s nejlepším dosaženým prospěchem za první pololetí 9. ročníku (nebo jiného posledního ročníku 
v základním vzdělávání) 

b. s bezproblémovým chováním na ZŠ (posuzuje se snížená známka z chování) 

   

Obor bude otevřen při minimálním počtu 6 uchazečů. 
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Stanovení počtu přijímaných žáků 

Obor vzdělání Počet přijímaných 
žáků 

Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-
H/01) 

30 

Opravář zemědělských strojů (41-55-H/01) 30 
Zahradník, zaměření Krajinář (41-52-H/01) 24 
Pekař (29-53-H/01) 12 
Malíř a lakýrník (39-41-H/01) 12 
Tesař (36-64-H/01) 12 
Podlahář (36-59-H/01) 12 
Instalatér (36-52-H/01) 12 
Kominík (36-56-H/01) 30 
Klempíř (23-55H/01) 12 
Zedník (36-67-H/01) 12 

    
Informace o zveřejnění výsledku přijímacího řízení: 

Výsledek přijímacího řízení v případě přijetí žáka do zvoleného oboru bude zveřejněn 22. dubna 2014 na 
úřední desce školy a na webu školy (www.sou-ub.cz). Přijatý uchazeč bude zveřejněn pod přiděleným 
registračním číslem. 

Škola nemá povinnost v případě přijetí žáka do vzdělávání toto žáku písemně oznamovat! 

Přitom žák má povinnost do 10-ti dnů od zveřejnění výsledků přijetí na úřední desce školy zaslat škole 
zápisový  lístek. V případě, že tak neučiní, zanikají mu právní účinky rozhodnutí o přijetí na střední školu. 

 
 
Vnitřní směrnice ředitele č.: 412/2015 

 
 

Kritéria pro p řijímání žáků do 1. ročníku nástavbového studia  
v oboru vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání, denní a dálkové formy 

pro školní rok 2015/2016 - následující kola přijímacího řízení 
 

 

Ředitel SOU Uherský Brod stanovuje kritéria pro první kolo přijímací zkoušky do 1. ročníku nástavbového 
studia oboru vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání, formy denní a dálkové pro školní rok 2015/2016  
 
Komise pro přijímací zkoušky maturitních oborů 

- předseda: Ing. Jiří Polanský 
- členové: Ing. Petr Nečas, 

Ing. Pavla Velčovská 
Termín konání 1. kola přijímacího řízení pro denní formu 22. dubna 2015  v 8,30 hodin  na A 206 
Dálková forma přijímací zkoušky nekoná  
       

Náhradní termín je stanoven: ve čtvrtek 23.4. v 8.30 hod na A 206 

Kritéria pro přijetí jsou stejná jako pro první kolo přijímacího řízení. 

V případě, že počet uchazečů bude nižší než plánovaný počet žáků ve třídě, nebudou konány přijímací 
zkoušky. 

 

Písemné přijímací zkoušky budou vykonány na SOU Uherský Brod dle rozdělení tříd. 
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Stanovení počtu přijímaných žáků 

Obor vzdělávání Počet přijímaných žáků na odvolání 
Podnikání – denní    (64-41-L/51) 29 1 
Podnikání – dálkové    (64-41-L/51) 29 1 

 

Přijímací řízení se řídí následujícími kritérii: 

Podmínky přijetí pro denní formu studia: 

Obor je určen pro absolventy středních odborných a odborných učilišť s výučním listem a se zdravotní 
způsobilostí ke studiu oboru Podnikání. 
 
Uchazeči vykonají písemný test, který bude obsahovat otázky z matematiky, českého jazyka, cizího jazyka a 
všeobecných studijních předpokladů. 

 

- Uchazeči budou přijímáni podle nejvyššího počtu získaných bodů ze zadaných prací dohromady až do 
stanoveného počtu žáků pro první kolo přijímacího řízení.   

V případě rovnosti bodů se upřednostní uchazeči: 

1. s nejlepším dosaženým průměrem ze všech předmětů  prvního pololetí 3. ročníku učebního oboru 
(chování se nehodnotí, není-li žák hodnocen nebo klasifikován, připočítává se do průměru jako 
dostatečný, bude-li z předmětu uvolněn, započítá se jako chvalitebný). V případě, že uchazeč 
nedoloží do začátku konání přijímací zkoušky vysvědčení za první pololetí 3. ročníku, je mu 
stanoven průměr nedostatečně. 

2. s nejvyšším dosaženým počtem bodů v předmětu Český jazyk 
 

Obor se otevírá při minimálním počtu 24 uchazečů. 
 

Podmínky přijetí pro dálkovou formu studia: 

Obor je určen pro absolventy středních odborných a odborných učilišť s výučním listem a se zdravotní 
způsobilostí ke studiu oboru Podnikání. 
 
Obor se otevírá při minimálním počtu 30 uchazečů. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Při 
vyšším počtu uchazečů bude pořadí určovat průměr hodnocení z českého jazyka, cizího jazyka a 
matematiky ve druhém pololetí třetího ročníku učebního oboru. Není-li žák hodnocen nebo klasifikován, 
připočítává se do průměru jako dostatečný, bude-li z předmětu uvolněn, započítá se jako chvalitebný 
Uchazeč je povinen dodat vysvědčení do deseti dnů od výzvy, kterou dostal na e-mailovou adresu, 
vyplněnou v přihlášce. Neučiní li tak, je průměr počítán jako nedostatečný. 
 

Informace o zveřejnění výsledku přijímacího řízení: 

Výsledek přijímacího řízení v případě přijetí žáka do zvoleného oboru bude zveřejněn 12. května 2015 na 
úřední desce školy a na webu školy (www.sou-ub.cz). Přijatý uchazeč bude zveřejněn pod přiděleným 
registračním číslem(v souladu se zákonem č.671/2004Sb.) 

 

Škola nemá povinnost v případě přijetí žáka do vzdělávání toto žáku písemně oznamovat!  
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5.Přehled o výs ledcích vzd ě lávání žák ů  

 
 

Vyučované obory  
ve školním roce 2014/2015 

Kód oboru 
(KKOV) 

Součást  
školy 

Denní a dálková forma  
Počet žáků 

1. – 3. ročník 
Ukon čilo ZZ 
k 30.9.2015 

Ukon čilo MZ 
k 30.9.2015 

Automechanik 23-68-H/01 SOU 48 17  
Instalatér 36-52-H/01 SOU 35 12  
Klempíř – stavební výroba 36-55-H/01 SOU 9 0  
Malíř 36-57-H/01 SOU 17 0  
Tesař 36-64-H/01 SOU 20 11  
Zedník 36-67-H/01 SOU 15 5  
Podlahář 36-59-H/01 SOU 12 6  
Pekař, Pekařka 29-53-H/01 SOU 19 0  
Zahradník (zaměření Krajinář) 41-52-H/01 SOU 28 9  
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 SOU 47 15  
Podnikání – denní studium 64-41-L/524 SOU 29  15 
Podnikání – dálková forma 64-41-L/524 SOU 28  0 
Celkem  307 75 15 
Potravinářské práce  
(zaměření Pekařské práce) 

29-53-E/002 OU 15 7  

Opravářské práce 41-55-E/002 OU 25 10  
Celkem  40 17  

 
 
 

Přehled výsledk ů vzdělávání za školu 
 

Pololetí 
2014/15  Počet 

žáků  

Prosp ělo 
s vyznamená

ním 

Prosp ěl
o 

Neprosp ě
lo 

Neklasifiková
no Průměr 

Zanechalo 
vzdělávání, 

jiné 

I. pol. 
SOU  
a OU 

367 17 238 52 11 2,65 51 

II. pol. 
SOU 
a OU 347 23 305 3 15 2,52 26 

 
 
Přehled absence 
 

Pololetí 
2014/15 

Celková 
absence 

Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

Průměrná 
absence 

Průměrná 
omluvená 
absence 

Průměrná 
neomluvená 

absence 

I. pol. 26658 24888 1770 68,18 63,82 4,54 

II. pol. 29622 27239 2383 85,37 78,50 6,87 

 
 
Opatření, která budou zavedena pro následující školní rok: 

 
1. Zvýšená pozornost na žáky s vysokou absencí v uplynulém školním roce. 
2. Užší spolupráce TU, UOV, rodičů a SVP Help Uherské Hradiště. 
3. Prověřování nemocnosti u praktického lékaře. 
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Zhodnocení maturitních a závěrečných zkoušek, jarní termín: 

MZ 
ZZ Třída Počet 

žáků 
Prosp ělo 

s vyznamenáním Prosp ělo Neprosp ělo Nepřipušt ěno, 
ostatní 

MZ 2.NA 13 1 10 1 1 

ZZ 

3.OP 10  8 2  
3.AuP 23 4 16 2 1 
3.KTZ 25 3 13 6 3 
3.OZI 27 3 16 5 3 
2.PP 7 1 6   

 
Nové maturitní zkoušky proběhly podle předpisů, bez připomínek a nedostatků. Úroveň znalostí oboru 
Podnikání odpovídá prospěchu a znalostem získaných dvouletým a tříletým vzděláváním. Velmi dobré 
výsledky byly dosaženy ve státní části maturitní zkoušky Anglický jazyk. V Matematice žáci uspěli na 
dobré úrovni. Celkově neuspěli 2 žáci  

Závěrečnou zkoušku úspěšně složilo 53 žáků, 11 z nich s vyznamenáním, 7 žáků nebylo připuštěno ke 
zkoušce v řádném termínu. 

Závěrečnou zkoušku v náhradním termínu provedli žáci v měsíci září školního roku 2015/2016. Důvodem 
byla vysoká absence a nesplnění klasifikační povinnosti, popř. byli klasifikování známkou nedostatečnou.  

V letošním roce se do projektu Jednotného zadání závěrečných zkoušek - Kvalita 1 – zařadily všechny 
obory vzdělání, bez výjimky. 
 
Zhodnocení maturitních a závěrečných zkoušek, podzimní termín: 

V podzimním náhradním a opravném termínu maturitních zkoušek zkoušku vykonali a prospěli 2 žáci. 
Závěrečné jednotné zkoušky vykonalo celkem 22 žáků  s hodnocením Prospěl. 

Uplatnění absolventů školy na trhu práce: 

E obory potravinářské práce (zaměření pekařské práce), opravářské práce 
 
Celkový počet absolventů :  17 

- zaměstnáno v oboru : 3 
- zaměstnáno mimo obor : 2 
- pokračuje ve studiu : 12 
 

H obory ( instalatér, podlahář, opravář zem. strojů, zedník, automechanik, tesař, zahradník se zaměřením 
krajinář) 
 
Celkový počet absolventů : 75 

- zaměstnáno v oboru : 27 
- zaměstnáno mimo obor : 18 
- OSVČ v oboru : 2 
- pokračuje ve studiu : 21 
- úřad práce : 3 
- nezjištěno : 3 

 
Maturitní obory ( nástavbové studium ) 
 
Celkový počet absolventů : 11 

- zaměstnáno v oboru :  6 
- zaměstnáno mimo obor : 2 
- OSVČ  v oboru: 2 
- pokračuje ve studiu : 1 
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Hodnocení výsledků výchovného působení 

Pochvaly a ocenění: 

Pochvaly ředitele školy byly uděleny 13 žákům a pochvaly třídního učitele 28 žákům, pochvaly učitelů  
odborného výcviku 41 žákům, a to za výborný prospěch, za dobrou práci na odborném výcviku, za 
docházku bez absence, za sportovní a jinou reprezentaci školy. 
 

Napomenutí a důtky: 

Ve  formě kázeňských opatření byly uděleny důtky třídního učitele nebo důtky učitele OV  celkem 14 
žákům, důtky ředitele školy 15 žákům. Snížený stupeň z chování byl udělen: druhý stupeň 22 žákům, třetí 
stupeň 17 žákům.  
Důtky a ostatní kázeňské tresty byly uděleny za závažné porušení školního řádu (neomluvená absence, 
nekázeň, špatná pracovní morálka, šikana, krádeže apod.). 

Podmíněná vyloučení žáků: 

- byla udělena 10 žákům, a to za hrubé porušení školního řádu, opakovanou nekázeň ve vyučování a 
neplnění školních povinností. 
 
Vyloučení žáků ze studia: 1 (za zvlášť závažné porušení školního řádu, nekázeň, šikanu a krádeže) 

Všechny přestupky byly projednány pedagogickou radou a navrženy řediteli školy k řešení. 

6.Údaje o prevenci sociáln ě patologických jev ů  

 
6.1 Hodnocení minimálního preventivního programu šk oly za rok 2014/15  

 
Školní metodička prevence pracovala podle plánu práce vypracovaného v září 2014. Většina akcí proběhla 
podle plánu. Bohužel konání většího počtu preventivních akcí není možné z finančních důvodů. Školní 
metodička prevence je členkou výchovné komise a v rámci činnosti této komise se podílela na řešení 
aktuálních výchovných problémů ( viz hodnocení práce výchovné komise). V primárním programu 
prevence byla témata přednášek zaměřena na prevenci sociálně patologických jevů, zejména kriminalitu, 
drogy, šikanu, zadluženost atd. Většina akcí byla uskutečňována dle aktuální nabídky v průběhu školního 
roku. 
 

 
Plánovaná akce 

 
Uskutečněno 

 
Výsledky akce, ohlas u cílové skupiny 
 

   

 
Informační schůzka o nebezpečí 
drog pro rodiče žáků 1. ročníku 
 
Filmové představení Cesta do 
školy 
 
 
Srdíčkové dny  

Listopad 
- dle plánu 
 
 
-dle plánu 
 
 
 
-mimo plán 

Rodiče byli informováni o výskytu patologických 
jevů, byla zdůrazněna role rodičů a jejich možnosti 
v primární prevenci 

Žáci byli poutavou formou seznámeni 
s problematikou rasismu 

 

Sbírka na podporu vážně nemocným dětem  

Projektový den Finanční 
gramotnost 

Leden-mimo 
plán 
 
 

Určeno všem žákům školy, prevence zadluženosti 
obyvatel 
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Leden Metodička prevence se zúčastnila pravidelného 
setkání MP v Uherském Hradišti, kde se seznámila 
s aktuální situací a nabídkou akcí. 

Beseda na téma drogy (sdružení 
Světýlko, pan Pecinek) 

Únor, květen 
 
-mimo plán 
 
 
- 
 

 

Určeno žákům 1. 2. a 3. ročníků, velmi kladné 
ohlasy, živá diskuse, vzhledem k drogové minulosti 
přednášejícího žáky přednáška velmi zaujala  

 
Přednáška na téma Sex, AIDS a 
vztahy (P. Pakosta – sdružení 
ACET) 
Přednáška na téma Holokaust(P. 
Pakosta – sdružení ACET) 
Kyberšikana (P. Pakosta – 
sdružení ACET) 
 

Duben,květen 
-mimo plán 
 
 
-mimo plán 
 
-mimo plán 

Určeno žákům 1. ročníků, varování před 
promiskuitou. 

 

Pro žáky 2.a 3.ročníků 

Pro třídu 2.PP, kde byla tato problematika aktuální 

Celoroční sbírka plastových víček 
pro děti s postižením – Asociace 
rodičů a přátel postižených dětí, 
klub UH 

Červen 
 
 

Žáci školy nasbírali dva velké pytle 

 
 
V průběhu školního roku 2014/2015 byly řešeny tyto sociálně patologické jevy:  
 

- Záškoláctví a neprospěch – řešeno opakovaně se zástupci výchovné komise a rodiči téměř ve všech 
třídách školy 

 
- Drogová problematika –byly provedeny testy na přítomnost marihuany u 2 žáků. oba testy byly 

negativní.  
 
- Většina dalších přestupků byla řešena třídními učiteli. Počet případů záškoláctví a neprospěchu je 

stále vysoký. 
. 

- Byl řešen  případ šikany ve třídě 2.OZP, šikana však nebyla prokázána 
 

- Rvačka mezi spolužáky v době sportovní akce s drobným poraněním, řešeno  
kázeňskými postihy 
 

- Jeden žák 2. ročníku absolvoval léčbu drogové závislosti v psychiatrické léčebně v Kroměříži, další 
žák má o tuto léčbu zažádáno. 

 
 

6.2 Hodnocení práce výchovné komise ve školním roce  2014/2015 

 
Komise pracovala ve složení Mgr. Dudová, Ing. Zbožínková dle plánu práce, který byl průběžně upravován 
podle podmínek. 
 
 1) Plány práce předmětů občanská nauka a psychologie byly splněny.  
 
 2)Minimální preventivní program   - na jeho zajištění se podílela Ing. Zbožínková ve spolupráci 
s třídními učiteli. Jeho hodnocení je uvedeno samostatně. 
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3 ) Kulturní akce .Domníváme se, že organizace kulturních akcí je důležitou výchovnou složkou školy. 
Letos jsme se zúčastnili divadelního představení Don Quijote de la Ancha divadla Klaunika, 
filmového představení Cesta do školy.V březnu se opět uskutečnila Studentská akademie. 
 
 4) Zajišťování exkurzí a doplňkových akcí .V této oblasti považujeme za nejdůležitější pomoci žákům 
při vstupu do pracovního procesu. Všichni vycházející žáci školy se zúčastnili besed s pracovnicí ÚP 
v Uherském Hradišti. V rámci předmětu Ekonomika navštívili vycházející žáci ÚP v Uherském Brodě.  
Zástupci Studentského parlamentu SOU se zúčastnili studentského fóra se zástupci MÚ Uherský Brod. 
Studenti všech SŠ Uherského Brodu zde měli možnost představit své školy a diskutovat se zástupci města. 
V lednu proběhl projektový den na téma Finanční gramotnost. 
I v letošním školním roce pokračovala spolupráce s Unií mentorů. Pod jejím metodickým vedením pracoval 
školní parlament, jehož zástupci se scházeli pravidelně každý měsíc. Výsledkem jeho činnosti byly zejména 
dvě akce – školní akademie a 3.ročník propagační hry pro žáky ZŠ Řemeslo má zlaté dno. Proběhlo školení 
komunikace v rozsahu 12 hodin pro zájemce 3.ročníků a nástavbového studia (12 účastníků) 
Žáci jsou vedeni k pomoci potřebným – studenti 1.ročníku nástavbového studia zorganizovali školní sbírku 
na pomoc vážně nemocným dětem tzv. Srdíčkové dny, v rámci níž se podařilo získat 2474 Kč do celostátní 
sbírky. Další pomoc byla organizována sběrem plastových víček.  
 
 5 ) Spolupráce s vedením školy při řešení výchovných problémů. Hlavní zátěž práce se žáky leží na 
třídních učitelích. Problémových žáků stále přibývá, nejčastěji se řeší problémy s docházkou, neomluvenou 
absencí a také nekázní. Výjimkou není ani drzé chování, krádeže, experimenty s drogami. Pro příští školní 
rok zůstává úkol sjednotit výchovné postupy všech pracovníků školy. Ani žákům naší školy se nevyhýbají 
problémy s drogami, jeden ze žáků 2.ročníku absolvoval léčbu závislosti v psychiatrické léčebně 
v Kroměříži, jeden žák 1.ročníku má o tuto léčbu zažádáno. 
 
 6 )Vzdělávání. Dalšímu vzdělávání se snažíme věnovat velkou pozornost.  
Výchovná poradkyně se zúčastnila 3seminářů na  Pg fakultě v Olomouci s tématikou výchovné práce. Pro 
všechny pedagogy se uskutečnila přednáška s tématikou Poruchy chování, v rámci projektu Pg fakulty 
v Olomouci. 
I v letošním roce pokračovala modernizace výuky IT technikou. 
 
7) Spolupráce s odbornými pracovišti  Vzhledem k tomu, že školu navštěvují žáci s různými formami 
postižení, spolupracujeme s odbornými pracovišti, především s SPC pro mentálně postižené, pro sluchově 
postižené, s příslušnými pedagogicko-psychologickými poradnami a vzhledem k sociálním problémům žáků 
i s příslušnými pracovištěmi OSPOD. 
Jako integrovaný žák navštěvoval v letošním roce 1.ročník oboru zahradník žák se sluchovým postižením. 
 
8) Přehled výchovných opatření za školní rok 2014/2015: 
 
                           1.pololetí:                            2.pololetí 
 
2.st.z chování              16      17 
3.st.z chování              18      20 
DŘŠ                            6       3 
DTU + MOV            10       4 
       
 
PŘŠ                          11       4 
PTU +MOV             62       45 
  
U výchovných opatření oproti minulému roku stoupl počet pochval zejména třídních učitelů a mistrů 
odborného výcviku, což hodnotíme kladně, neboť se jedná o motivační prvek pro naše žáky. 
                                                                                                         
9) Přehled absence za školní rok 2014/15 
 
                               1.pololetí      2.pololetí 
 
Celková :          29109  průměr 83,88    29109    průměr 83,89 
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Neomluvená    2305    průměr 6,64    2305      průměr 6,64 
Omluvená        26804   průměr 77,24    26804    průměr 77,24 
 
Z toho odborný výcvik: 
Celková:  12642  36,53    12542  36,43 
Neomluvená  587  1,69    587  1,65 
Omluvená  12055  34,74    12055  34,74  
 
Absence zůstává zhruba na stejné úrovni jako loni, ale je stále vysoká, což znamená, že této oblasti je nutno 
věnovat zvýšenou péči. 
 
 
Doporučení pro vedení školy: 
 
1) Věnovat zvýšenou péči problematice záškoláctví a šikany – co nejužší spolupráce učitelů teorie a praxe, 
zvýšit také pozornost ze strany vedení školy této problematice. 
 
2) Pokusit se o vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti psychologie a pedagogiky formou přednášek 
přímo ve škole, alespoň jedenkrát ročně pozvat některého odborníka.  
 
3) Věnovat pravidelnou pozornost propagaci školy na veřejnosti. V příštím školním roce uskutečnit opět 
propagační hru Řemeslo má zlaté dno. 
 
 
 
6.3 Hodnocení práce výchovné poradkyn ě za školní rok 2014/15 
 
Základem práce výchovné poradkyně bylo řešení aktuálních problémů se žáky, poradenství pro žáky a jejich 
rodiče, spolupráce s třídními učiteli. Zvláštní pozornost je věnována žákům s poruchami učení, zdravotními 
a sociálními problémy.  
 
 Dalším důležitým bodem je pomoc žákům při jejich vstupu do zaměstnání nebo informace o možnostech 
dalšího vzdělávání . Byly realizovány besedy pro všechny vycházející žáky s pracovnicí ÚP v Uherském 
Hradišti. 
 
Důležitou součástí práce výchovné poradkyně je spolupráce se sociálními odbory podle bydliště žáků a 
kurátory pro mládež. Vzhledem k tomu, že řada žáků je sledována kurátorem, je nezbytná operativní 
spolupráce s kurátorem a sociálním odborem.  
 
V letošním roce pokračovala spolupráce s Unií mentorů. Pod metodickým vedením Mgr. Hrdinky a 
výchovné poradkyně pokračovala činnost školního parlamentu, který se scházel pravidelně každý měsíc. 
Parlament organizoval různé celoškolní akce, u nichž nejvýznamnější byly školní akademie a 3.ročník 
propagační hry Řemeslo má zlaté dno. (Účast 110 žáků ze ZŠ) 
 
Celková činnost výchovné poradkyně je rozvedena v Hodnocení práce výchovné komise.. 
 
 
7.  Údaje o dalším vzd ě lávání pedagogických 
pracovník ů  

 

Škola má zpracovaný plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s výhledem na několik let 
dopředu, který je součástí celoškolského plánu práce. Každoročně je upřesňován dle priorit a 
možností školy. Ve školním roce 2014/2015 bylo především další vzdělávání zaměřeno především 
na získání informací o organizaci a průběhu nových maturitních zkoušek, zajištění závěrečných 
zkoušek všech učebních oborů dle JZZZ a Kvality 1.  
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8.1 Prezentace školy 
 
Září 
- BRODexpo 2014 

Říjen 
- Veletrh vzdělávání Hodonín 
- Den řemesel Zlín 
- Mezinárodní fotbalový turnaj 
-  

Říjen, Listopad, Prosinec  
- prezentační akce na ZŠ v rámci třídních schůzek vycházejících žáků 

 
Listopad 
- Kateřinský jarmark Uherský Brod 
- Burza SŠ Uherský Brod 

 
Prosinec 
- Vánoční posezení se zástupci ZŠ, spolupracujících firem a institucí 

 
Leden 
- Školní kola soutěže odborných dovedností žáků „Hledáme mladé technické talenty“ 

 
Únor 
- ENERSOL 2015 – Krajské kolo Zlín, Celostátní kolo Mohelnice 

 
Březen 
- Mezinárodní soutěž Malířů a OZS Uherský Brod 
- Krajské soutěže odborných dovedností „Hledáme mladé technické talenty“ 

 
Duben 
- Stavební veletrh Brno 
- Den země Uherský Brod 
- Velikonoční jarmark Slavičín 
- Podlaha Cup 2015 – celostátní soutěž 

 
Květen 
- Jarmark Uherský Brod 

 
Červen 
- Řemeslo má zlaté dno – soutěž pro žáky ZŠ 
- Fotbalový turnaj o pohár ředitele SOU 

 
 
8.2 Přehled sportovních akcí za školní rok 2014/2015  
 
 
Říjen Mezinárodní turnaj ve fotbalu – organizaci zajistila naše škola, účast škol ze 

Slovenska a družební škola z Polska, 3. místo (Příloha č.1)  
   

Listopad  Střelba ze vzduchové pistole UBL 
   Děvčata-3.místo 
   Chlapci-4.místo 

8.Údaje o akt iv i tách a prezentac i  školy na ve řejnost i  
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Prosinec  Odbíjená  UBL- chlapci-3.místo 
    
Leden   Sálová kopaná UBL-4.místo 
 
Únor   Vyhlášení nejlepších sportovců školy v rámci UBL- Petr Kalous 
 
Březen   Florbal SŚ UBL    chlapci-3.místo 
       Lyžařský zájezd do Rakouska    
 
Duben   Basketbal SŠ UBL-chlapci-4.místo 
                                    
Květen   Atletika SŠ UBL- 4. místo 
 
Červen   Kopaná SŠ ,, O pohár ředitele SOU“- pořadatelem naše škola 
   Chlapci-4. místo 
 
Ve dnech 13.9.-20.9.2014 probíhaly v belgických Antverpách Evropské letní hry speciálních olympiád 
,,Hry srdce“, kterých se zúčastnilo 58 delegací z Evropy, 2000 sportovců a soutěžilo se v 10 
disciplínách. 
Českou republiku reprezentovala naprosto skvěle žákyně Středního odborného učiliště Uherský Brod 
Eliška Valíčková. Ve vrhu koulí obsadila 3. místo a v běhu na 100m dosáhla na stupínek nejvyšší a 
z Belgie si odvezla zlato. 
 
8.3 Úspěchy naší školy: 
 

Soutěže 2014/2015 
 

1. Krajská soutěž Malíř – HMTT                                    Uherský Brod 15.4.2015 
Danny Mahdalů     1. místo jednotlivci 
Vítězslav Janík      4. místo jednotlivci 

  
2.  Mezinárodní soutěž odborných dovedností oboru Malíř  Brno 21. – 22.11.2014 

 Danny Mahdalů, Vítězslav Janík   4. místo družstva 
 

3. Mezinárodní soutěž Mladý malíř 2015                  Praha 22. – 24.1.2015 
Danny Mahdalů, Vítězslav Janík   9. místo družstva 
 

4. Krajská soutěž OZS – HMTT                                     Uherský Brod 15.4.2015 
Filip Vaškůj      3. místo jednotlivci 
Tomáš Žáček      1. místo jednotlivci 
 

5. Krajská soutěž Instalatér – HMTT                             Otrokovice 
Jan Řihák       2. místo jednotlivci 
Martin Hrbáč      1. místo jednotlivci 
 

6. Celostátní soutěž Učeň  Instalatér 2015                    Brno 
Jan Řihák       4. místo jednotlivci 
Martin Hrbáč      1. místo jednotlivci 
(Příloha č. 2) 
 

7. Krajská soutěž Zedník – HMTT                                Otrokovice 
Dušan Moravčik, Radek Moštěk   1. místo družstva 
 

8. Krajská soutěž Tesař – HMTT                          Valašské Meziříčí 14.5.2015 
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Ladislav Juračka     6. místo jednotlivci 
Filip Juránek      4. místo jednotlivci 
Tomáš Mičulka      9. místo jednotlivci 
Ladislav Juračka,Filip Juránek,Tomáš Mičulka    3. místo družstva 
 

9. Celostátní  soutěž   Automechanik Junior 2015                           
Jiří Kodrla      4. místo jednotlivci 
 

10. Celostátní  soutěž   Podlaha cup 2015                           
Jan Gabrhel, Patrik Gabrhel    4. místo družstva 
 

11. Krajská soutěž   Enersol 2015      Otrokovice                         
Daniel Hřib                                  1. místo jednotlivci 
 

12. Celostátní  soutěž   Enersol 2015      Mohelnice                         
Daniel Hřib                            6. místo jednotlivci 
 
Diplomy a poháry ze soutěží jsou součástí Přílohy č. 1 

 
 
8.4  Exkurze a odborné výstavy  

 
1. Exkurze  v rámci projektu ,,Fiktivní firmy“:  

 
Motosalon Praha   6.3.2015   účast OZS a Aut  
Gastro     9.4.2015  účast P a PP  
Flóra Olomouc    23.4.2015  účast K  
Stavební veletrh Brno   23.4. 2015  účast stavebních oborů  
Veletrh ,,Fiktivní firmy“ 18.3. 2015  žáci všech oborů 2. ročníku  
Technologické inovační centrum Zlín  23.2. a 5.5. 2015 
 

2. Exkurze v rámci výuky:  
 

2. OP a 1. KIZ 
• Planetárium na Domě kultury 

 
1. KIZ: 

• Výstava "Stavíme, bydlíme" v Uherském Hradišti. 
• Planetárium Uherský Brod 

1. Instalatéři v rámci praxe: 

• Čistička OV a vodárna Uherský Brod 
• Přednáška dodavatele potrubních materiálů 

 
1. Automechanik v rámci praxe: 

• Barum Otrokovice 
• Výstava Hry a klamy Staré Město 
• Slévárna přesného lití Popovice 
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1.OZS, 2.OZS, 3.OZS, 2.OP, 3.OP  
Polní den firmy HM ve Strážnici - předvádění zemědělských strojů  

  
2.OZS, 2.OP 

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně  
 
1.PP, 1.PAKr, 2.OZP. 

Výrobna lázeňských oplatek Luhačovice  
 

9. Základní údaje o hospoda ření školy 

 

9.1  Závazné ukazatele rozpo čtu pro rok 2014      
 
Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2014 
                                                                                                                                            v Kč 

neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet 
Platy  18 441 130,00 18 725 565,00 

Ostatní osobní náklady  200 000,00 958 536,00 

ONIV přímé 7 232 651,00 8 889 230,00 

ONIV provozní 5 250 000,00 6 091 000,00 

NIV ostatní 245 700,00 1 323 347,05 

Celkem 31 369 481,00 35 987 678,05 
 
 

investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet 

dotace od zřizovatele 0,00 0,00 

dotace ze státního rozpočtu 0,00 0,00 

dotace v rámci ROP 2 171 000,00 2 171 000,00 

dotace ze státních fondů 0,00 0,00 

Celkem 2 171 000,00 2 171 000,00 

Odvod z investičního fondu: 0,00 0,00 

 
 
V průběhu roku došlo k následujícím změnám rozpočtu: 
 
1. změna rozpočtu proběhla v červnu, kdy došlo k navýšení fin. prostředků na: 
a)  provoz                               500 000,00 Kč 
v tom:  - materiál       210 000,00 Kč 

- DDHM s PC větší jak 3 tis.Kč       100 000,00 Kč 
- DDHM s PC menší jak 3 tis.Kč    100 000,00 Kč   

   - opravy a udržování                 90 000,00 Kč 
b) UZ33019 projekt  „Centra vzdělávání“          22 777,20 Kč  
c)  investice „Centra vzdělávání“                       1 571 000,00 Kč 
 
2. změna rozpočtu proběhla v září, při které došlo: 
a) snížení k přímých nákladů na vzdělání z důvodu převodu finančních  
    prostředků mezi platy a dohodami:        - 1 700,00 Kč 
v tom: - platy                -  170 000,00 Kč 

- OON               + 170 000,00 Kč 
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- snížení příspěvku do FKSP    -   1 700,00 Kč 
b) zvýšení dotace UZ33019 na projekt  „Centra vzdělávání“      909 046,85 Kč  
c) zvýšení dotace na investice „Centra vzdělávání“       600 000,00 Kč 
 
3. změna rozpočtu se uskutečnila v říjnu, při které došlo: 
a) ke snížení finančních prostředků na platy a zákonné odvody z důvodu  
poklesu výkonů:                 - 386 632,00 Kč 
v tom: - platy pracovníků              - 286 394,00 Kč 

- zdravotní pojištění             -   25 775,00 Kč 
- sociální pojištění             -   71 599,00 Kč 
- FKSP     -   2 864,00 Kč 

b) k přidělení dotace 33051    Rozvojový program Zvýšení platů  
pedag. pracovníků RgŠ          52 243,00 Kč 
v tom: - platy pracovníků                  38 698,00 Kč 

- zdravotní pojištění                   3 483,00 Kč 
- sociální pojištění                   9 675,00 Kč 
- FKSP            387,00 Kč 

c) k navýšení dotace na provoz  /licence EES/                 101 000,00 Kč 
d) k přidělení účelové dotace Kanceláře hejtmana Zlínského kraje    20 000,00 Kč 
 
4. změna rozpočtu proběhla v listopadu, při které došlo k navýšení přidělení dotace: 
UZ33049    Podpora odborného vzdělávání                 269 715,00 Kč 
v tom: - dotace na platy    199 789,00 Kč 
             - zdravotní pojištění     17 981,00 Kč 
             - sociální pojištění                 49 947,00 Kč 
             - FKSP         1 998,00 Kč 
UZ33052    Zvýšení platů pracovníků regionálního školství   132 626,00 Kč 
v tom: - dotace na platy      98 242,00 Kč 
             - zdravotní pojištění       8 842,00 Kč 
             - sociální pojištění                 24 560,00 Kč 
             - FKSP             982,00 Kč 
UZ33042    Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů  
v prostředí reálné praxe          88 626,00 Kč 
v tom: - školení       80 250,00 Kč 
             - služby        7 500,00 Kč 
             - cestovné                       876,00 Kč 
Provoz – učební pomůcky       240 000,00 Kč 
Podpora řemesel (účelová dotace)      116 800,00 Kč 
 
5. změna rozpočtu proběhla v prosinci, při které došlo k navýšení a přidělení dotace:   
- UZ33019 na projekt  „Fiktivní firmy“  (záloha na realizaci projektu)         1 999 137,00 Kč 
- účelová dotace z Fondu mládeže a sportu           9 023,00 Kč 
 
 
Účelové dotace 
 
33353    Přímé náklady na vzdělání 
poskytnuto: 25 485 449,00 Kč         použito:25 485 446,90 Kč  vráceno:  2,10 Kč  
 
33042    Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe           
poskytnuto: 88 626,00 Kč                použito: 88 042,00  Kč    vráceno: 584,00 Kč 
Vzhledem k tomu, že první seminář se uskutečnil v SOU Uh.Brod, došlo k úspoře na cestovních 
náhradách. 
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33049    Podpora odborného vzdělávání            
poskytnuto: 815 260,00 Kč                použito: 815 260,00 Kč   vráceno: 0,00 Kč 
 
33051    Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ 
poskytnuto: 52 243,00 Kč                použito: 52 243,00 Kč   vráceno: 0,00 Kč 
 
33052    Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 
poskytnuto: 132 626,00 Kč                použito: 132 626,00 Kč   vráceno: 0,00 Kč 
 
33019 Individuální projekty 
V tom: 
Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol 
ve Zlínském kraji 
Neinvestiční výdaje poskytnuto:  931 824,05 Kč 
 
 Studentské fiktivní firmy: Stavební činnost. Opravárenství. Výroba a prodej pečiva a květinových 
vazeb. Výroba a prodej cukrářských výrobků. Zahradnictví.  
Poskytnuto: 1 999 137,00 Kč 
 
Dotace na investice 
Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol 
ve Zlínském kraji 
poskytnuto: 2 171 000,00 Kč 
 
Dotace Zlínského kraje 
 
Neinvestiční dotace 
Dotace Kanceláře hejtmana Zlínského kraje 
Účel dotace: Úhrada nákladů spojených s pořádáním Krajské soutěže odborných dovedností žáků 
s mezinárodní účastí oborů Malíř a Opravář zemědělských strojů dne 18.března 2014 
poskytnuté na základě smlouvy číslo:  D/0372/2014/H 
poskytnuto: 20 000,00 Kč                použito: 20 000,00 Kč   vráceno: 0,00 Kč 
 
Dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje 
Účel dotace: Mezinárodní fotbalový turnaj učňovských škol „O Pohár ředitele SOU“ 
poskytnuté na základě smlouvy číslo:  D/1915/2014/ŠK 
poskytnuto: 9 023,00 Kč                použito: 9 023,00 Kč    vráceno: 0,00 Kč 
 
Dotace od Města Uherský Brod nebyla poskytnuta. 
 
 
9.2 Přehled o pln ění rozpo čtu vybraných položek náklad ů a výnos ů hlavní činnosti 

1. Plnění rozpočtu nákladů hlavní činnosti  
Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek nákladů hlavní činnosti 
 

    
Skutečnost  
k 31. 
12.2013 

Upravený 
rozpočet 
2014 

Skutečnost  
k 31. 
12.2014 

% plnění 
rozpočtu 
2014 

% nárůstu 
2014/2013 

PŘÍMÉ 
NÁKLADY 
CELKEM 

  28 682,02 29 563,50 28 867,73 97,65 0,65 

Z toho:             

  Mzdové prostředky  20 012,80 20 594,95 20 664,67 100,34 3,26    
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  501. Platy zaměstnanců 18 748,54 18 925,57 18 910,97 99,92 0,87 

  502. Ostatní platby za provedenou práci 1 264,26 1 669,39 1 753,70 105,05 38,71 

  Zákonné pojištění a FKSP 6 747,89 7 132,04 6 968,41 97,71 3,27 

  503. Pov.pojistné plac.zam. (mimo 5038) 6 559,90 6 942,78 6 778,73 97,64 3,34 

  5342     FKSP 187,99 189,26 189,68 100,22 0,90 

  Ostatní přímé náklady 1 921,34 1 836,51 1 234,65 67,23 -35,74 

  z toho:           

            5135    Učebnice, šk.potř. zdarma 0,54 0,00 1,93   257,49 

            5136    Knihy, učeb.pomůcky mimo DDHM 311,31 137,00 49,45 36,09 -84,12 

            5137    DDHM učební pomůcky 1 431,06 1 261,39 786,35 62,34 -45,05 

            5167    Služby školení a vzdělávání  2,11 230,25 218,41 94,86 10 251,33 

            5173    Cestovné, cest.náhrady 3,10 3,00 2,26 75,17 -27,23 

PROVOZN
Í  
NÁKLADY 
CELKEM 

  10 694,32 9 434,18 10 448,38 110,75 -2,30 

Z toho:             

  5137     Drobný dlouhod.hmotný majetek 817,00 404,00 1 199,97 297,02 46,88 

  z toho: vybavení učeben, laboratoří a kabinetů 0,00 0,00 0,00     

                pořízení PC 17,60 0,00 0,00     

  513.      Materiál, materiál na opravy 2 098,79 1 996,79 1 881,11 94,21 -10,37 

  515.      Nákup vody,paliv,energie celkem  1 848,92 1 865,00 1 673,79 89,75 -9,47 

  5164,5  Nájemné, nájem za půdu 39,94 193,80 52,69 27,19 31,92 

  516.      Ostatní služby 296,95 418,00 393,84 94,22 32,63 

  z toho: úklid a údržba 35,97 20,00 31,00     

               údržba SW 97,28 201,00 198,40     

  5171     Opravy a udrž.(mimo ISPROFIN) 910,22 330,00 692,28 209,78 -23,94 

  9551    Odpisy majetku 1 229,87 1 316,00 1 322,23 100,47 7,51 

NÁKLADY CELKEM     39 376,34 38 997,68 39 316,11 100,82 -0,15 

  
z toho: NIV ESF 
(UZ 13404, 33006, 33012, 33019, 33030, 
33031, 33439) 

3 241,01 2 930,96 2 957,53     

 
 

 
Spotřeba energií 

          rozpočet skutečnost % plnění 
 
Elektřina                  635,00         546,21  86,02 
Voda                         330,00          304,27  92,20 
Zemní plyn              900,00         823,31  91,48 
Celkem                 1 865,00         1 673,79                          89,75 

 
Oproti rozpočtu došlo k úspoře ve spotřebě všech druhů energií. Důvody jsou následující: 
Voda - celkový pokles žáků. 
Zemní plyn – z důvodu teplejšího počasí v období leden-duben 2014 došlo k úspoře ve spotřebě zemního plynu, a to 
o čtvrtinu: 
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Provoz            spotřeba v m3 
            2013                2014       2014/2013 
Domov mládeže   13 914  10 375  75% 
Vazová       3 921    2 873  73% 
Sv.Čecha 1110    59 392  44 982  76%    
 
Nájemné 
rozpočtováno: 193,80 tis. Kč, skutečnost 52,69 tis.Kč,  plnění: 27,19% 
nižší čerpání je způsobeno následujícím: 

- na základě dohody mezi ředitelem školy a vedením firmy ZEMASPOL Uherský Brod,a.s. nebyly fakturovány 
žádné náklady spojené s pronájmem prostor za rok 2014 
(rozpočtováno 152 tis. Kč).  

- pronájem tělocvičny, sportovních zařízení činil 30 047,50 Kč 
          Nájemné za využívání tělocvičny je sjednáno následovně: 

   a.    v měsících září, říjen, květen červen :  175,- Kč za odučenou hodinu, 
b. v období leden - duben: paušálně 5 005,- Kč/měsíc, 
c. v období listopad – prosinec: paušálně 2 695,- Kč/měsíc  (školní rok 2014/15) 
V měsících září, říjen, květen, červen v případě příznivého počasí chodí žáci na městské         hřiště, z tohoto 
důvodu je pronájem zpoplatněn v uvedené měsíce hodinovou sazbou. 

- Nájem lahví technického plynu činil 22 645,50 Kč. 
 

Opravy a udržování 
Rozpočet:    330 000,00 Kč 
Skutečnost:   692 279,94 Kč 
Procento plnění:          209,78% 
 
Vyšší čerpání nákladů na opravy a udržování bylo způsobeno jednak provedením oprav mimo rozpočet (havarijní 
stavy), jednak vyšším rozsahem oprav než bylo původně plánováno. 
  
Opravy provedené mimo rozpočet: 
Oprava střechy budovy dílen automechaniků (17 758,- Kč) 
Budova je postavená s rovnou střechou. V období, kdy začalo více pršet, do budovy začala přes strop zatékat voda. 
Problém nastal v momentě, kdy v jedné učebně praktického výcviku měla být zabudována brzdová stolice 
zakoupená z projektu Centra vzdělávání. Aby se zabránilo vzniku škody a nenarušil harmonogram výuky v rámci 
projektu Centra vzdělávání, nebylo jiné východisko, než provést dílčí opravu střechy. Komplexní stavební úpravy 
budovy proběhnou v roce 2016 v rámci IZ „SOU Uherský Brod – stavební úpravy dílen automechaniků“. 
 
Oprava výplně dveří vstupu školy (1 243,- Kč) 
V srpnu, v období letních prázdnin, došlo k rozbití skleněné výplně dveří vedlejšího vchodu do budovy školy. 
Událost nahlášena na Policii ČR, pachatel nezjištěn. Nahlášeno jako pojistná událost na RENOMII. Oprava dveří 
stála 1 243,- Kč, z toho 1 000,- Kč činila spoluúčast školy na pojistné události, náhrada od pojišťovny činila 243,- 
Kč. 
 
Oprava regulační stanice plynu (8 289,- Kč) 
Při kontrolním měření, byl zjištěn slabý únik zemního plynu z regulátoru tlaku v regulační stanici. Vzhledem 
k tomu, že regulátor je až za hlavním uzávěrem plynu, musela si škola zajistit opravu na vlastní náklady. 
 
Oprava internetového připojení (35 771,- Kč) 
Protože se škola  se rozhodla přejít na VoIP telefonování, bylo nezbytné provést opravy internetového připojení a 
rozvodů na odloučených provozech školy, tak, aby internetové sítě byly kompatibilní a zaměstnanci mohli spolu 
vzájemně po telefonu komunikovat. 
 
Rozpočtované akce 
Oprava vozidel (rozpočet: 100 000,- Kč, skutečnost: 227 518,10 Kč, rozdíl: 127 518,10 Kč) 

- Opravy vozidel hrazené z vlastních zdrojů 
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V rámci produktivní práce žáků byla prováděna oprava vozidla. Na vozidle bylo potřeba provést i karosářské a 
lakýrnické práce, na které škola nemá potřebné technické vybavení, toto bylo řešeno formou subdodávky v hodnotě 
34 950 Kč. 

- Opravy vozidel hrazené z provozních prostředků 
SOU Uh.Brod se dlouhodobě potýká s nedostatkem  vozidel pro přepravu více osob. V případě zakázek 
realizovaných v rámci produktivní práce žáků lze osobním vozidlem přepravit kromě řidiče maximálně 4 žáky. 
Vzniká problém s dozorem zbylých žáků ze skupiny a jejich dopravou na místo určení. Stávající vozidla přesahují 
stáří 15 let a je stále více problematické udržet je v technicky způsobilém stavu. Dále škola musí pokrýt požadavky 
na vozidla pro výuku praktických jízd žáků. 
Do toho všeho vstoupila změna legislativy.: Podle novely zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích všechna vozidla, která jsou v depozitu a nebude na registrační místo do 31.12.2015 
oznámeno umístění těchto vozidel a účel jejich využití, trvala odlášena. 
 Z těchto důvodů škola byla nucena řešit, jak naložit s vozidly, jejichž SPZ jsou uloženy v depozitu. Rozhodla se 
zprovoznit osobní vozidlo pro výuku skupiny B pro potřeby autoškoly (vozidlo z autoškoly bylo převedeno pro 
potřeby zajištění odborného výcviku a vozidlo z OV Nissan vanette cargo – rok výroby 1996 – bylo v souladu 
s pravidly pro hospodaření s majetkem nabídnuto k bezúplatnému převodu). Dále bylo zprovozněno vozidlo 
Volkswagen pro přepravu osob – počet míst k sezení 10. 
 
Oprava rozvodů techn. plynů (rozpočet: 50 000,- Kč, skutečnost: 109 907,00 Kč, rozdíl: 59 907 Kč) 
Na základě revize plynových zařízení ve svařovně pro výuku instalatérů bylo zjištěno, že je nutné vyměnit redukční 
panely acetylénu a kyslíku, a to proto, že ovládací a uzavírací prvky na těchto panelech jsou neovladatelné. Firma 
Linde Gas a.s., která nabídla nejnižší cenu za opravu, později od realizace zakázky odstoupila. Firma RAMI 
SERVIS s.r.o. Liberec, která opravu provedla, při revizi a natlakování  rozvodů technických plynů zjistila netěsnosti 
u odběrových míst na pracovišti svařovny, což zvýšilo náklady za opravy. 
 
Oprava stěn schodiště (rozpočet 40 000,00 Kč, skutečnost: 123 141,00 Kč, rozdíl 83 141,00 Kč) 
Výklenek na chodbě u schodiště v nejvyšším poschodí začal po obvodě praskat. Současně začala i na stropě 
schodiště opadávat omítka. Bylo proto nezbytné provést celkovou opravu stěn schodiště a vymalování. Současně 
s tím bylo provedeno zasekání rozvodů el.energie pod omítku. To samé bylo provedeno i u druhé poloviny budovy. 
 
Drobné opravy (36 253,50 Kč)  
Oprava tiskárny      1 802,- Kč   
Oprava tlakové nádoby  1 554,- Kč 
Oprava sekaček   3 500,- Kč 
Oprava křovinořezu  3 120,- Kč 
Oprava mulčovače  1 917,- Kč 
Oprava notebooku  4 780,- Kč 
Oprava satelitního přijímače    670,- Kč 
Oprava radiopřijímače              520,- Kč 
Oprava kotlů   2 105,- Kč 
Oprava soustruhu  11 676,50 Kč 
Oprava brusky    2 069,- Kč 
Oprava motorových pil   2 540,- Kč 
 
Odpisy majetku 
rozpočtováno: 1 316,00 tis. Kč, skutečnost 1 322,23  Kč,  plnění: 100,47%  
 Vyšší tvorba odpisů na hl.činnost byla způsobena: 

- dřívějším uvedením strojů zakoupených v projektu Centra vzdělávání do provozu (+ 21 825,- Kč) 
- zůstatková cena vyřazeného stroje (2 680,90 Kč) 
- sloučením samostatně vedené rekonstrukce DM s budovou DM 
- výše odpisů na hl.činnost byla částečně snížena  přeúčtováním odpisů na doplňkovou činnost ve výši 21 873,-  
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2. Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti  

 

    

Skutečnost  
k 31. 12.2013 

Upravený 
rozpočet 2014 

Skutečnost  
k 31. 12.2014 

% plnění 
rozpočtu 2014 

% 
nárůstu 

2014/201
3 

  Výnosy celkem 39 417,78 38 997,68 39 368,21 100,95 -0,13 

  
 

          

  Výnosy z vlastních výkonů 2 219,96 2 080,00 2 161,34 103,91 -2,64 

  z toho: výnosy z prodeje služeb 51,08 20,00 63,50 317,50 24,31 

                produktivní práce žáků 865,38 900,00 945,27 105,03 9,23 

                stravné 999,68 900,00 930,91 103,43 -6,88 

                poplatky za ubytování 303,82 260,00 221,66 85,26 -27,04 

                příspěvek na úhradu nákl.v ZUŠ 0,00 0,00 0,00     

  Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 0,00     

              

  Čerpání fondů 822,61 654,00 557,49 85,24 -32,23 

  z toho: fond oběžných aktiv, FKSP 0,00 0,00 11,70     

               fond odměn 0,00 200,00 0,00 0,00   

               rezervní fond 361,19 454,00 545,80 120,22 51,11 

               investiční fond 461,42 0,00 0,00   -100,00 

  Ostatní výnosy z činnosti 297,37 120,00 207,36 172,80 -30,27 

    0,00 0,00 0,00     

  
 

          

  Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 36 077,62 36 143,68 36 441,69 100,82 1,01 

                prostředky SR* 29 480,39 29 505,16 29 779,25 100,93 1,01 

                prostředky ÚSC** 6 504,60 6 482,52 6 482,52 100,00 -0,34 
 

3.  Vyhodnocení doplňkové činnosti 

 

Činnost Náklady Výnosy 
Výsledek 

hospodaření 

Rentabilita 
(ziskovost) 
nákladů DČ 

*/ 

      0,00   

90   Školní jídelna 317 702,91 318 052,15 349,24 0% 

91   Autoškola 125 421,39 177 675,52 52 254,13 42% 

92   Svařování 90 196,65 106 214,71 16 018,06 18% 

94  Poskyt.sluzeb pro zem. 7 400,00 83 814,29 76 414,29 1033% 

95  Ubytování/cizí 20 321,28 42 139,07 21 817,79 107% 

96  Nájmy 146 469,39 295 265,70 148 796,31 102% 

96   Předpokládané zdanění 15 580,00       

97   Úroky 1 177,00 11 113,79 9 936,79 844% 

99   Přefakturace 854,55 854,55 0,00 0% 

      0,00   

      0,00   

      0,00   

Celkem za DČ 725 123,17 1 035 129,78 310 006,61 43% 
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9.3 Vyhodnocení dosaženého výsledku hospoda ření za rok 2014 
 
Za rok 2014 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku a to: 

- z hlavní činnosti:    52 100,00 Kč 
- z doplňkové činnosti:             325 586,61 Kč 
- celkem               377 306,61 Kč 

Předpokládané zdanění:     15 580,00 Kč 
Hospodářský výsledek po zdanění:            362 106,61 Kč  
 
Zisk z hlavní činnosti :                          52 100,00 Kč 

- je tvořen nevyčerpáním účelové dotace Podpora vybraných oborů strojírenství a stavebnictví ve 
školách zřizovaných Zlínským krajem. 

 
Zisk z hospodářské činnosti:                       310 006,61 Kč 
      - dosažení zisku komentováno v předchozím bodu. 
 
Zisk po zdanění navrhujeme rozdělit: 

- fond odměn:      10 000,00  Kč 
- rezervní fond:    352 106,61 Kč 

 
9.4 Rozbor zam ěstnanosti a mzdových náklad ů 
Mzdové prostředky 
Platy zaměstnanců 
Rozpočtováno:  18 925 565,- Kč Skutečnost:18 910 967,-Kč  Plnění: 99,92% 
V tom: 
            Rozpočtováno   skutečnost              rozdíl  
33353  Přímé nákl.na vzdělání          17 984 736,00 17 984 736,00            0,00 
33049  Podpora odborného vzdělávání  603 889,00       603 889,00            0,00 
33052  Zvýšení platů pracovníků RgŠ    98 242,00         98 242,00            0,00 
33051  RP Zvýšení platů PP RgŠ    38 698,00           38 698,00            0,00 
 
Fond odměn nebyl ve sledovaném roce zapojen. 
 
Ostatní platby za provedenou práci 
Na OON bylo vyplaceno:                 1 753 704,- Kč 
v tom: 

- Hlavní činnost:      180 169,- Kč 
- realizací projektů spolufinancovaných EU:  1 233 274,- Kč 

v tom: 
Šablony      79 920,- Kč 
Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a 
základních škol ve Zlínském kraji   804 812,- Kč 
Studentské fiktivní firmy: Stavební činnost. Opravárenství. Výroba a prodej pečiva 
a květinových vazeb. Výroba a prodej cukr.výrobků. Zahradnictví.    

 348 542,- Kč  
- odstupné pro 3 učitele odborného výcviku      189 831,- Kč 

 
Vývoj průměrné mzdy 
     2013    2014   rozdíl 
Učitelé    26 674,- Kč  26 115,- Kč  - 509,- Kč 
Vychovatelé   18 037,- Kč  19 248,- Kč         + 1 211,- Kč 
Učitelé OV   21 413,- Kč  21 086,- Kč  - 327,- Kč 
THP    17 722,- Kč  22 591,- Kč          + 4 869,- Kč 
POP    11 859,- Kč  13 118,- Kč          + 1 259,- Kč 
Obch.provoz.pracovníci 14 629,- Kč  15 306,- Kč              + 677,- Kč 
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U učitelů došlo ke snížení průměrného platu z důvodu poklesu stavu žáků a tím došlo i k poklesu 
odučených a proplacených přespočetných hodin. 
Průměrná mzda u učitelů OV byla ovlivněna pracovní neschopností pracovníků, kteří obdrželi 
výpověď z pracovního poměru – celkově byli v pracovní neschopnosti 287 dnů. 
 
V období červen 2012- říjen 2014 byl plat pedagogických pracovníků stanoven dle §6 NV č.564/2006 
Sb. (platový stupeň bez ohledu na celkovou délku praxe).  
 
V souvislosti s poklesem výkonů (žáků) byl s třemi zaměstnanci (učitelům odborného výcviku) 
rozvázán pracovní poměr pro nadbytečnost a v souladu se zákoníkem práce vyplaceno odstupné. Dále 
s jedním učitelem byl rozvázán pracovní poměr dohodou na žádost zaměstnance. Dva zaměstnanci 
POP odešli do starobního důchodu. 
                             procenta fluktuace TČP  = 7,9% 
 
Pracovníci školy za sledovaný rok promarodili 986 kalendářních dnů, z toho 521 dnů učitelé OV 145 
dnů učitelé, 61 dnů vychovatelé, 225 dnů POP a 34 dnů THP.  
 
 
9.5 Vyhodnocení provedených oprav 
 
Rozpočet:    330 000,00 Kč 
Skutečnost:   692 279,94 Kč 
Procento plnění:          209,78% 
 
Vyšší čerpání nákladů na opravy a udržování bylo způsobeno jednak provedením oprav mimo 
rozpočet (havarijní stavy), jednak vyšším rozsahem oprav než bylo původně plánováno. 
  
Opravy provedené mimo rozpočet: 
Oprava střechy budovy dílen automechaniků (17 758,- Kč) 
Budova je postavená s rovnou střechou. V období, kdy začalo více pršet, do budovy zatékala přes 
strop voda. Problém nastal v momentě, kdy v jedné učebně praktického výcviku měla být zabudována 
brzdová stolice zakoupená z projektu Centra vzdělávání. Aby se zabránilo vzniku škody a nenarušil 
harmonogram výuky v rámci projektu Centra vzdělávání, nebylo jiné východisko, než provést dílčí 
opravu střechy. Komplexní stavební úpravy budovy proběhnou v roce 2016 v rámci IZ „SOU Uherský 
Brod – stavební úpravy dílen automechaniků“. 
 
Oprava výplně dveří vstupu školy (1 243,- Kč) 
V srpnu, v období letních prázdnin, došlo k rozbití skleněné výplně dveří vedlejšího vchodu do 
budovy školy. Událost nahlášena na Policii ČR, pachatel nezjištěn. Nahlášeno jako pojistná událost na 
RENOMII. Oprava dveří stála 1 243,- Kč, z toho 1 000,- Kč činila spoluúčast školy na pojistné 
události, náhrada od pojišťovny činila 243,- Kč. 
 
Oprava regulační stanice plynu (8 289,- Kč) 
Při kontrolním měření byl zjištěn slabý únik zemního plynu z regulátoru tlaku v regulační stanici. 
Vzhledem k tomu, že regulátor je až za hlavním uzávěrem plynu, musela si škola zajistit opravu na 
vlastní náklady. 
 
Oprava internetového připojení (35 771,- Kč) 
Protože se škola rozhodla přejít na VoIP telefonování, bylo nezbytné provést opravy internetového 
připojení a rozvodů na odloučených provozech školy, tak, aby internetové sítě byly kompatibilní a 
zaměstnanci mohli spolu vzájemně po telefonu komunikovat. 
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Rozpočtované akce 
Oprava vozidel (rozpočet: 100 000,- Kč, skutečnost: 227 518,10 Kč, rozdíl: 127 518,10 Kč) 

- Opravy vozidel hrazené z vlastních zdrojů 
V rámci produktivní práce žáků byla prováděna oprava vozidla. Na vozidle bylo potřeba provést i 
karosářské a lakýrnické práce, na které škola nemá potřebné technické vybavení, toto bylo řešeno 
formou subdodávky v hodnotě 34 950 Kč. 

- Opravy vozidel hrazené z provozních prostředků 
SOU Uh.Brod se dlouhodobě potýká s nedostatkem  vozidel pro přepravu více osob. V případě 
zakázek realizovaných v rámci produktivní práce žáků lze osobním vozidlem přepravit kromě řidiče 
maximálně 4 žáky. Vzniká problém s dozorem zbylých žáků ze skupiny a jejich dopravou na místo 
určení. Stávající vozidla přesahují stáří 15 let a je stále více problematické udržet je v technicky 
způsobilém stavu. Dále škola musí pokrýt požadavky na vozidla pro výuku praktických jízd žáků. 
Do toho všeho vstoupila změna legislativy.: Podle novely zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích budou všechna vozidla, která jsou v depozitu a nebude 
na registrační místo do 31.12.2015 oznámeno umístění těchto vozidel a účel jejich využití, trvale 
odhlášena. 
 Z těchto důvodů škola byla nucena řešit, jak naložit s vozidly, jejichž SPZ jsou uloženy v depozitu. 
Rozhodla se zprovoznit osobní vozidlo pro výuku skupiny B pro potřeby autoškoly (vozidlo 
z autoškoly bylo převedeno pro potřeby zajištění odborného výcviku a vozidlo z OV Nissan vanette 
cargo – rok výroby 1996 – bylo v souladu s pravidly pro hospodaření s majetkem nabídnuto 
k bezúplatnému převodu). Dále bylo zprovozněno vozidlo Volkswagen pro přepravu osob – počet míst 
k sezení 10. 
Oprava rozvodů techn. plynů (rozpočet: 50 000,- Kč, skutečnost: 109 907,00 Kč, rozdíl: 59 907 Kč) 
Na základě revize plynových zařízení ve svařovně pro výuku inastalatérů bylo zjištěno, že je nutné 
vyměnit redukční panely acetylénu a kyslíku a to z proto, že ovládací a uzavírací prvky na těchto 
panelech jsou neovladatelné. Firma Linde Gas a.s., která nabídla nejnižší cenu za opravu, později od 
realizace zakázky odstoupila. Firma RAMI SERVIS s.r.o. Liberec, která opravu provedla, při revizi a 
natlakování  rozvodů technických plynů zjistila netěsnosti u odběrových míst na pracovišti svařovny, 
což zvýšilo náklady za opravy. 
Oprava stěn schodiště (rozpočet 40 000,00 Kč, skutečnost: 123 141,00 Kč, rozdíl 83 141,00 Kč) 
Výklenek na chodbě u schodiště v nejvyšším poschodí začal po obvodě praskat. Současně začala i na 
stropě schodiště opadávat omítka. Bylo proto nezbytné provést celkovou opravu stěn schodiště a 
vymalování. Současně s tím bylo provedeno zasekání rozvodů el.energie pod omítku. To samé bylo 
provedeno i v druhé polovině budovy. 
 
Drobné opravy (36 253,50 Kč) –byly provedeny: 
Oprava tiskárny   1802,- Kč   
Oprava tlakové nádoby  1 554,- Kč 
Oprava sekaček   3 500,- Kč 
Oprava křovinořezu   3 120,- Kč 
Oprava mulčovače   1 917,- Kč 
Oprava notebooku   4 780,- Kč 
Oprava satelitního přijímače     670,- Kč 
Oprava radiopřijímače     520,- Kč 
Oprava kotlů    2 105,- Kč 
Oprava soustruhu            11 676,50 Kč 
Oprava brusky    2 069,- Kč 
Oprava motorových pil  2 540,- Kč 

 
9.6 Hospoda ření s prost ředky pen ěžních fond ů organizace 

Fond odměn 
Počáteční stav:        362 085,00 Kč   
Tvorba fondu odměn -  příděl  ze zlepšeného HV za rok 2013:            30 000,00 Kč            
Konečný stav:        392 085,00 Kč 
Fond odměn nebyl ve sledovaném období použit. 
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Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku – účet 413 
 Počáteční stav        373 572,13 Kč     
 Tvorba fondu  -  příděl  ze zlepšeného HV za rok 2013   341 854,39 Kč 
Použití fondu:         
ostatní provozní náklady                 262 229,94 Kč 
 v tom - podpora řemesel        40 700,00 Kč 
            - úhrada zem.plynu      221 529,94 Kč 
Zůstatek fondu        453 196,58 Kč   
 
Rezervní fond tvořený z ostatních titulů – účet 414 
Počáteční stav:         42 555,71 Kč 
Tvorba fondu        288 890,00 Kč     
v tom obdržené dary: 
DELIKOMAT s.r.o.,Modřice           5 000,00 Kč 
nákup dílenské skříně na uskladnění nářadí 
IMTRADEX a.s.,Nivnice          3 000,00 Kč 
náklady spojené s pořádáním fotbal.turnaje žáků středních  
škol Uh.Brodu – „O pohár ředitele SOU Uh.Brod“ 
Petr Trojan, Uherský Brod          1 500,00 Kč 
náklady spojené se soutěží   Mistrovství ČR v orbě 
FILTRATION TECHNOLOGY s.r.o., Nivnice         5 000,00 Kč  
náklady spojené se soutěží   Mistrovství ČR v orbě 
TESYDO,s.r.o., Brno            8 000,00 Kč 
náklady spojené se soutěží   Mistrovství ČR v orbě 
Slovácké strojírny a.s. Uh.Brod          5 000,00 Kč    
náklady spojené se soutěží   Mistrovství ČR v orbě 
V-PODLAHY s.r.o., Vsetín nákup                   261 390,00 Kč 
 
Použití fondu: 
Nákup dílenské skříně (částečná úhrada)           5 000,00 Kč 
Náklady spojené s pořádáním fotb.turnaje           3 036,00 Kč 
v tom: občerstvení    1 636,00 Kč 
            pronájem    1 400,00 Kč 
Náklady spojené s účastí na mistr. ČR v orbě        14 140,62 Kč 
v tom:  občerstvení       142,00 Kč 
   popisovače         16,00 Kč 
 cestovné    3 924,00 Kč 
 pohon.hmoty    8 242,62 Kč 
 fotografie a kopírování   1 916,00 Kč 
Nákup  podlahového materiálu          261 389,00 Kč 
Užití celkem          283 565,62 Kč 
Zůstatek fondu             47 880,09 Kč 
  
Investiční fond 
Počáteční stav             206 358,13 Kč 
Tvorba fondu 
a) Odpisy se stávajícího dlouhodobého majetku     1 259 763,00 Kč 
b) Odpisy nově pořízeného majetku           84 825,00 Kč 
c) Zůstatková cena vyřazeného majetku              2 680,90 Kč 
d) Dotace SR+EU         2 171 000,00 Kč 
Tvorba celkem …………………………………………………………………………3 518 268,90 Kč 
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Čerpání fondu 
- Stavby 

   22621038 IZ 1038/3/150/392/06/14 Stav.úpravy dílen automech.      17 283,00 Kč 
- Technické zhodnocení 

   22620991 IZ 991/3/150/372/08/13 Centra vzdělávání                     149 278,00 Kč 
   22621038 IZ 1038/3/150/392/06/14 Stav.úpravy dílen automech.    270 779,00 Kč 

- Stroje a zařízení pro hlavní činnost organizace 
   22620991 IZ 991/3/150/372/08/13 Centra vzdělávání                  1 990 594,00 Kč 
   v tom: hrotový soustruh  1ks  1 090 210,00 Kč 
                ruční hoblík  1ks                   53 989,00 Kč 
   brzdové stolice  1ks      846 395,00 Kč 
Ostatní použití fondu                179 913,00 Kč 
Čerpání celkem………………………………………………………………………….2 607 847,00 Kč 
Zůstatek fondu             1 116 780,03 Kč 
 
Fond kulturních a sociálních potřeb 
Počáteční stav:                 879 411,94 Kč 
Tvorba fondu                  190 854,00 Kč 
Použití fondu                  229 013,00 Kč 
v tom:  příspěvek na stravování      53 328,00 Kč 
            kultura, tělovýchova a sport                91 289,00 Kč 
            z toho: zájezd do Rakouska:                 73 509,- Kč 
            poskytnuté nepeněžní dary                            10 000,00 Kč 
 příspěvek na penzijní připojištění                  62 700,00 Kč 
            vybavení                    11 696,00 Kč 
Konečný stav:                   841 252,94 Kč 
 
Nepeněžní dary – u příležitosti životního jubilea, při dosažení 50 a 60 let. 
Příspěvek na penzijní připojištění – měsíčně příspěvek 100,- Kč na za zaměstnance. 
 
 
9.7  Přehled pohledávek a závazk ů organizace 
 
Pohledávky: 
Účet  311 - odběratelé 
Vydané faktury        50 286,00 Kč 
Z toho : pohledávky po lhůtě splatnosti nad 1rok: 

Pavel Gajdůšek, Velký Ořechov     24 459,00 Kč  2006 

Komentář k pohledávce na konci kapitoly. 
 
Účet  314 – krátkodobá záloha                111 562,00 Kč 
Záloha na zemní plyn na prosinec 2014 pro areál Svatopluka Čecha 1110. 

  

Účet  315  – pohledávky za stravné žáci     106 273,00 Kč 
V tom : pohledávky po lhůtě splatností                            21 178,00  Kč 
 
Účet 335  – pohledávky za  zaměstnanci     110 034,00 Kč  
jedná se pohledávky za  zaměstnanci, kteří  mají půjčky z FKSP. K 31.12.2014 má 9 zaměstnanců 
půjčku z FKSP. Nejvyšší zůstatek půjčky činí 24 000,- Kč. Úhrady půjček se provádějí srážkou 
z platu. 
 
Účet  344 – jiné daně a poplatky       250,00 Kč 
Přeplatek na zálohách na silniční dani z doplňkové činnosti za rok 2014. 
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Účet  381 – náklady příštích období                                          43 210,43 Kč 
Jedná se o náklady částečně nebo úplně spadající do následujících let: 
- předplatné časopisu Stavby              195,00 Kč 
- předplatné časopisu Computer              617,00 Kč 
- registrace domény školy                 98,00 Kč 
- nájem láhví technického plynu          5 172,00 Kč 
- předplatné dvouměsíčníku Český jazyk, literatura           144,00 Kč 
- servisní poplatek SKYLINK              749,00 Kč 
- licence Profesor do 31.8.2015          3 624,00 Kč              - 
užívání elektronické učebnice  AUTOŠKOLA           486,00 Kč      
- předplatné časopisu PAM           1 810,00 Kč 
- předplatné časopisu Mechanizace             720,00 Kč 
- nájem láhví technického plynu          3 123,60 Kč 
- kalendáře na rok 2015            2 793,13 Kč 
- předplatné Učitelské noviny           1 794,00 Kč 
- registrace domény školy              276,50 Kč 
- předplatné časopisu Výživa              534,00 Kč 
- aktualizace programu SAS         19 613,00 Kč 
- nájem lahví             1 461,20 Kč 
 
Účet 388 – dohadné účty aktivní                            5 985 458,06Kč                   
pohledávky z titulu realizovaných projektů       
         
Účet 377 – ostatní pohledávky           34 551,00 Kč 
pohledávka za  nevrácené lešení pan Gajdůšek 
 
Pohledávky po lhůtě splatnosti nad 1 rok – způsob řešení: 
Pavel Gajdůšek - celková pohledávka ve výši 59 010,- Kč – z titulu pronájmu lešení a nevrácení 
lešení. Jmenovaný podepsal uznání závazku včetně splátkového kalendáře. Po počátečních splátkách 
dlužník přestal dluh splácet . Celý případ byl  19.11.2010 předán právnímu zástupci JUDr. Antonínu 
Blažkovi, Kunovice k řešení. 

Pravomocným Trestním příkazem Okresního soudu v Uherském Hradišti byl Pavel Gajdůšek 
odsouzen pro trestný čin zpronevěry a byl mu uložen peněžitý trest a současně mu byla uložena 
povinnost zaplatit SOU Uh. Brod škodu ve výši 59 010,- Kč. 

Byl podán návrh na zahájení exekučního řízení. Toto je vedeno u Exekučního úřadu v Přerově, soudní 
exekutor JUDr. Tomáš Vrána. SOU Uh. Brod zatím žádné peníze neobdržela, mimo jiné z důvodu, že 
před SOU Uh. Brod jsou další pohledávky. 

 
Závazky: 
Účet 321 01 Neinv.dodavatelé         62 198,48 Kč 
Jedná se o běžné závazky vůči dodavatelům ve lhůtě splatnosti – faktury přijaté v prosinci 2014 a 
v lednu 2015 spadající účetně do roku 2014 
 
Účet 324 10 Přijaté zálohy          40 000,00 Kč 
Zaplacená záloha na stavbu rodinného domu, kterou stavějí žáci v rámci produktivní práce. Zakázka 
zahájena v roce 2014 a přechází do roku 2015. 
 
Účet 324 22 zálohy na ubytování DM         72 600,00 Kč 
Aby škola zabránila případným ztrátám a dalším nákladům na vymáhání pohledávek, přistoupila 
k tomu, že žáci ubytovaní na Domově mládeže skládají na začátku školního roku zálohu ve výši 1 
800,- Kč a 3 000,- Kč. V případě ukončení studia nebo ubytování je jim záloha vrácena nebo použita 
na pokrytí pohledávek školy. 
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Účet 324 24 zálohy na klíče od žáků           7 300,00 Kč 
Zálohy na výměnu zámku při ztrátě klíčů od botníků na Domově mládeže a šatních skříněk 
v provozech školy. 
 
Účet 331 10 mzdy zaměstnanců za prosinec 2014         1 828 861,00 Kč 
 
Účet 336  sociální pojištění za prosinec 2014     749 512,00 Kč 
 
Účet 337 zdravotní pojištění za prosinec 2014     321 258,00 Kč 
 
Účet 341 daň z příjmů                  15 200,00 Kč 
Daň z příjmu právnický osob za  rok 2014 (předpokládané zdanění) 
 
Účet 342  Daň z příjmu fyzických osob                           316 940,00 Kč 
Daň z příjmu za závislé činnosti zaměstnanců za období prosinec 2014.  
 
Účet 343  Daň z přidané hodnoty                 10 345,00 Kč 
Odvod DPH za období říjen-prosinec 2014 

 
Účet 374 10  vratky dotace                          586,10 Kč 
UZ 33042 Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů  
                 v prostředí reálné praxe                     584,00 Kč 
UZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání               2,10 Kč 
  
Účet 384 20 Časové rozlišení příjmů                  11 381,45 Kč 
Zaplacené zkoušky a  kurzy (zahájené v roce 2014) v doplňkové činnosti autoškola, které budou 
dokončeny v roce 2015. 
Zkoušky                      1 983,45 Kč 
Kurzy                                  9 398,00 Kč 
 
Účet 384 32Časové rozlišení  nespotřebovaných věcných darů       1 137 034,27 Kč 
Jedná se o skladové zásoby materiálu: 

podlahoviny                           316 788,51 Kč 
spoj. materiál                            603 907,74 Kč 
hutní materiál                            216 338,02 Kč 

 
Účet 389 10 Dohadné účty pasivní               492 885,26 Kč 
a)  zemní plyn                                                                                             - 93 431,00 Kč 

-     Domov mládeže                - 63 792,30 Kč 
-     Areál Vazová                 - 29 638,70 Kč 
Oba dva reály spadají do kategorie maloodběr. Škola platí zálohy, na které dodavatel vystaví 
daňové doklady. Zálohy škola účtuje do nákladů. Vyúčtování provádí dodavatel  jednou ročně, 
zpravidla v lednu. 

 
b)   elektrická energie                 - 55 671,00 Kč 
      v tom: - Areál Vazová                 -  9 499,00 Kč 
                   - Domov mládeže Na Výsluní 813              - 32 875,00 Kč 
           - Dílny Na Výsluní 813               - 12 574,00 Kč 
                   - Zemaspol                      -  723,00 Kč 

Za areál Sv.Čecha probíhá měsíční vyúčtování bez placení zálohy, za zbývající odběrná místa platí 
škola čtvrtletní zálohy. Na konci roku probíhalo vyúčtování.   
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c)vodné, stočné, srážkové vody       75 362,00 Kč 
      V tom: areál Sv.Čecha        53 983,00 Kč 
                 - Domov mládeže        21 647,00 Kč 
                 - areál Vazová          -  268,00 Kč 

K vyúčtování vody dochází ze strany Slováckých vodáren a kanalizací a.s. v únoru a září. 
 

d) náklady, na které škola neobdržela faktury:    21 911,50 Kč 
     - praní prádla             631,50 Kč 
     - studie elektro dílen       21 280,00 Kč 
 
e) faktury, které účetně spadají do roku 2014, škola je obdržela až v měsíci  leden 2015:  
                           200 897,76 Kč 
     - hovorné mobilní operátor          1 465,00 Kč 
     - hovorné VoIP          1 299,54 Kč 
     - svoz komunálního odpadu         4 001,84 Kč 
     - CCS natural        10 499,43 Kč 
     - LPG              557,03 Kč 
     - natural , nafta       10 530,85 Kč 
     - autorský poplatek z kopírování           407,00 Kč 
     - nájem tělocvičny          2 695,00 Kč    
     - kopírovací služby          1 123,00 Kč 
     - měření a regulace kotlů                118 390,00 Kč 
     - občerstvení projekt FF         5 600,00 Kč 
     - občerstvení projekt FF            616,00 Kč 
     - svařovací drát        25 981,10 Kč 
     - potraviny Minařík         2 782,50 Kč 
     - zemní plyn        -16 017,00 Kč 
     - elektrická energie        39 758,77 Kč 
    -  CCS PHM          - 8 792,30 Kč 
      
f) Elektřina                    184 626,00 Kč 

       jistič 2011                    45 144,00 Kč 
                    jistič 2012         46 656,00 Kč 
                    jistič 2013         47 088,00 Kč 
        jistič 2014         45 738,00 Kč  
 
    g) ostatní      
     - revize ruč.nářadí       14 118,00 Kč 
     - licenční odměna       40 820,00 Kč 
     - různé náklady       18 040,00 Kč 
     - zemní plyn Sv.Čecha 1110       86 212,00 Kč  
         
         
Účet 378 10 Ostatní závazky                    46 751,00 Kč 
z toho: ubytovací poplatek za ubytování z doplňkové činnosti                            36,00 Kč 
             produktivní práce žáků+podpora řemesel za prosinec      74 815,00 Kč 
 
Účet 472 10 Přijaté zálohy zálohy na transfery              3 511 844,05 Kč 
 
Účet 472 101 Přijaté zálohy zálohy na investiční transfer          2 171 000,00 Kč 
 
Celkový stav závazků  k 31.12. 2014 činí                     10 795 696,61 Kč 
 
Stav provozního účtu 241 010 k 31.12.2014 činí                                          2 122 257,68 Kč 
Stav projektového účtu 241 612 k 31.12.2014 činí                                            35 604,50 Kč 
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Stav projektového účtu 241 613 k 31.12.2014 činí                                        1 999 776,85 Kč 
Celkem ………………………………………………………………………………..  4 157 639,03 Kč 
Rozdíl mezi krátkod. závazky a stavy účtů činí           6 638 057,58 Kč 
Stav pohledávek k 31.12.2014 činí      6 441 624,49 Kč 
Rozdíl ……………………………………………………………………….    -  196 433,09 Kč 
 
Závazky ve výši 196 433,09 Kč lze pokrýt zásobami, jejichž stav činí 1 345 706,20 Kč. 
 
 
 
9.8 Přehled investi čních zám ěrů, investi čních požadavk ů příspěvkové organizace 
 

1.  Název akce:  SOU Uherský Brod – Centra vzdělávání 

Evidenční číslo akce: 991/3/150/372/08/13 
      Byl proveden investiční nákup:  hrotový soustruh  1ks  1 090 210,00 Kč 
              ruční hoblík  1ks                   53 989,00 Kč 
              brzdové stolice   1ks      846 395,00 Kč 

V souvislosti s nákupem brzdové stolice došlo k technickému zhodnocení budovy odborných dílen  
p.č. 4345, KÚ Uherský Brod – vybudování nového vstupu do budovy a stavební úpravy pro 
brzdovou stolici v hodnotě 149 278,00 Kč. 

      Plánované náklady celkem     2 171 000,00 Kč 
      Skutečné náklady celkem                 2 139 872,00 Kč 
      Rozdíl                         31 128,00 Kč 

Uspořené finanční prostředky budou vráceny v roce 2015. 

Realizací nákupů strojů došlo k modernizaci učeben a výuky odborného výcviku v učebních 
oborech školy – strojních, stavebních a zemědělských. 

 

2.  Název akce:  SOU Uherský Brod – stavební úpravy dílen automechaniků 

 Evidenční číslo akce: 1038/3/150/391/06/14 
 
Realizací akce dojde k úspoře nákladů na vytápění objektu a odstranění zatékání do budovy rovnou 
střechou. Realizace stavebních úprav rovněž řeší vybudování nového vjezdu do odborné učebny 
(pracoviště diagnostiky) pro příjezd a odjezd osobních a dodávkových automobilů na samotnou 
brzdovou stolici. 
V rámci akce je předpokládaný tento rozsah prací: 

a) Dle  výsledků energetického auditu bude provedeno zateplení obvodového pláště (stěn 
a střechy). Některé původní okenní otvory budou vyměněny za nové. Stávající 
souvrství  ploché střechy bude doplněno 140mm polystyrénu a novou fóliovou 
krytinou. Realizací těchto prací budou odstraněny i stávající závady (lokální zatékání 
rovnou střechou, prasklinky v obvodovém zdivu). 

b) Bude provedena úprava jednoho okenního otvoru a nově se zabudují sekvenční 
garážová vrata. 

c) Vně objektu budou doplněny zpevněné plochy. 
d) Budou provedeny podlahy z teracové dlažby, podhledy stropu. 
e) Bude provedena oprava elektroinstalace vč. světel. 

V roce 2014 bylo firmou IS Projekt, s.r.o. provedeno organizační zajištění průběhu zadávacího řízení 
formou veřejné zakázky malého rozsahu dle §12 odst.3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 
Firmou KB projekt, s.r.o. Zlín byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby. 
Vlastní stavební úpravy proběhnou až v roce 2015. 
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Finanční plnění za rok 2014: 
Plánované náklady celkem   340 000,00 Kč 
Skutečné náklady celkem   320 069,00 Kč 
Úspora         19 931,00 Kč 
 
3. Název akce:   Modernizací k efektivitě        

Evidenční číslo akce: 950/3/150/354/05/13 
      Vzhledem k neschválení projektové žádosti nebyl investiční  záměr realizován. 
 
 
9.9 Vyhodnocení projekt ů - EU 
 
Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních 
škol ve Zlínském kraji 
Od září 2013 realizuje Střední odborné učiliště Uherský Brod projekt s názvem Centra přírodovědného a 
technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji (reg. č. 
CZ.1.07/1.1.00/44.0010), který je zaměřen na spolupráci středních škol se základními školami. Tato 
spolupráce se realizuje prostřednictvím metodické podpory pedagogů i cílenými investicemi do 
technického vybavení škol.  
Od listopadu 2013 se na našich partnerských základních školách (ZŠ Strání, ZŠ Luhačovice, ZŠ Prakšice a 
ZŠ Uherský Brod, Mariánské nám.) začala uskutečňovat volnočasová aktivita Technické práce. SOU 
Uh.Brod poskytla partnerským školám stavebnice, model závodního auta a sady s nářadím, díky kterým se 
žáci ZŠ více seznámí se zpracováním kovu, dřeva a konstrukcí automobilu. Na každý kroužek je 
připraveno pro žáky malé občerstvení.  
V časovém období únor až červen 2014 se žáci základních škol  aktivně účastnili výuky v našich dílnách 
v rámci předmětů Pracovní činnosti nebo Technické práce.  
Cílem projektu je zvýšení zájmu o studium řemeslných učebních oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků 
základních škol. 
 
Studentské fiktivní firmy: Stavební činnost. Opravárenství. Výroba a prodej pečiva a květinových 
vazeb. Výroba a prodej cukrářských výrobků 
Cílem projektu je rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání 
na dvou spolupracujících středních školách za pomoci vzniku pěti studentských fiktivních firem 
(studentských minipodniků) oborově zaměřených. 
Dílčími cíli jsou: 
1) Propojení odborných znalostí s podnikatelským povědomím. 
2) Spolupráce mezi pěti fiktivními firmami ze dvou středních škol. 
3) Spolupráce mezi žáky oborů H a E. 
4) Spolupráce škol se státní správou a samosprávou. 
5) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce. 
Na školách vznikly studentské fiktivní firmy v rámci nepovinného předmětu. Žáci, kteří se do jejich 
činnosti zapojili, pracují v max. 20-členných skupinách, které se dělí jako ve firmě na jednotlivá oddělení. 
Aby si každý žák vyzkoušel každou práci, přesunují se žáci z jednoho oddělení do druhého, vždy po 2 
měsících aktivní činnosti. Během roku si vyzkouší všechny činnosti ve firmě. Jen ředitel bude vždy zvolen 
jednou za dva měsíce samotnými žáky. Cílem projektu je žákům ukázat, jak firma funguje.  
Pedagogové žáky metodicky vedou, ale žáci určují chod firmy. Kromě vyzkoušení si práce v odděleních si 
vyzkouší i činnost mezi firmami.  
V rámci projektu se uskuteční i několik přednášek zaměřených na problematiku podnikání (živnostenský 
úřad a jeho činnost, finanční úřad a povinnosti podnikatelů, pojistné). Žáci se zúčastní Veletrhu fiktivních 
firem v Praze a prohlédnou si Podnikatelský inkubátor ve Zlíně včetně nabídky jejich služeb. Navíc se žáci 
zúčastní odborných výstav, kde právě úspěšné firmy  z jejich oborů, vystavují. Rádi bychom žákům 
umožnili i setkání s úspěšnými podnikateli z řad našich bývalých studentů. 
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9.10 Provedené kontroly organizace 
 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 
Označení kontrolované provozovny: SOU Uh.Brod, Domov mládeže,  Na Výsluní 813 
Kontrola zahájena: 3.6.2014 
Předmět a účel kontroly: Kontrola plnění povinností dle §7 odst.1 zákona č.258/2000 Sb., v platném 
znění a související vyhlášky MZ ČR č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a 
provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Jednalo se o dílčí opakovanou kontrolu, která byla zaměřena na kontrolu odstranění zjištěných 
nedostatků při státním zdravotním dozoru dne 21.6.2013 v prostorách DM. 
Při státním zdravotním dozoru dne 3.6.2014 v prostorách DM bylo zjištěno, že všechny nedostatky ze 
strany kontrolované osoby byly odstraněny. 

1) Výměna lůžkovin v předmětném DM se realizuje 1x za 14 dní 
2) Ve všech pokojích, na chodbách, ve společenských místnostech a čajových kuchyňkách ve 2. 

a 3. NP byla původní poškozená podlahová krytina vyměněna a po celé ploše nahrazena 
novou krytinou z PVC (linoleum), která je světlá a matná. 
Jednotlivé spáry a lišty jsou řádně začištěny a zapraveny tak, aby podlaha ve vnitřních 
prostorách DM byla v souladu s požadavky platné legislativy snadno čistitelná a omyvatelná. 
Výměna podlahové krytiny byla provedena svépomocí pod odborným dohledem a v rámci 
odborné výuky žáků oboru Podlahář. 

Při kontrolním šetření byla o zjištěných skutečnostech pořízena obrazová dokumentace. 
 
Česká školní inspekce, Zlínský inspektorát, Zarámí 88, 760 01 Zlín 
Termín kontroly na místě: 23.5.2014 
Kontrolované období: 2013/2014 k datu kontroly 
Předmět kontroly: Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících 
právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, zaměřená na podmínky a průběh 
maturitní zkoušky. 
Kontrolní zjištění: 

1. Kontrola zajištění maturitní zkoušky ředitelem školy.   
Ředitel školy zajistil podmínky pro řádný průběh maturitní zkoušky ve škole, jmenoval 
hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury a zadavatele, jmenoval členy 
zkušební komise. 
Ředitel školy postupoval v souladu s ustanovením § 80 odst. 5 písm. a), b) a c) školského 
zákona. 

2. Kontrola zajištění dílčí zkoušky konané ústní formou a zkoušky profilové části maturitní 
zkoušky ředitelem školy. 
Dílčí zkouška konaná ústní formou a zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konaly před 
zkušební maturitní komisí. Zkušební maturitní komise byla jmenována pro konkrétní třídu a 
obor vzdělávání. Předsedkyně zkušební maturitní komise zabezpečila řádný průběh části 
maturitní zkoušky konané před zkušební maturitní komisí. 
Ředitel školy a předsedkyně zkušební maturitní komise postupovali v souladu s ustanovením 
§80a školského zákona. 
   

3. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 
Označení kontrolované provozovny: SOU Uh.Brod, Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod 
Kontrola zahájena: 12.11.2014 
Kontrola plnění povinností stanovených v § 7 odst. 1 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení 
s příslušnými ustanoveními vyhlášky MZ ČR č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na 
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění 
pozdějších předpisů a Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů. 
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Kontrola byla provedena na pracovišti praktického vyučování žáků na odloučeném pracovišti  
Vazová 2509, Uh.Brod. 
V době kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 
 
10. Úda je o zapojení  školy do 
rozvojových a mezinárodních 
program ů  
 

Škola již dlouhodobě spolupracuje se SOU potravinárským a poľnohospodárským Nové Mesto nad 
Váhom na Slovensku. Tato škola se sloučila s jinou střední školou a od 1.9.2014 je název školy 
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Vahom. Aktivní spolupráce i nadále pokračuje. V roce 2014-
2015 proběhla celá řada sportovních utkání mezi žáky a pedagogy partnerský škol. Po skončení akce 
byl na společném jednání pedagogů obou škol kladně hodnocen celý přínos společné akce a jeho 
pozitivní vliv na výchovně vzdělávací cyklus naší mládeže. Zahájili  jsme i spolupráci žáků, kdy se 
žáci partnerské školy zúčastnili mezinárodní soutěže v oboru Opravář zemědělských strojů, kterou 
pořádala naše škola. Tuto spolupráci se budeme snažit udržet i nadále. V říjnu 2014 se žáci slovenské 
školy zúčastnili turnaje v kopané, který pořádala naše škola. 
Spolupráce se SZeŠ Pruské – v roce 2015 jsme se dohodli na partnerství pro projekt Erasmus +, který 
podávala škola v Pruském. Úspěšně jsme začali spolupráci žáků, kdy se žáci jejich školy zúčastnili 
mezinárodní soutěže v oboru Opravář zemědělských strojů, kterou pořádala naše škola. Dva žáci se 
naší školy se zúčastnili soutěže v Pruském v jízdě zručnosti traktorem. V říjnu 2014 se žáci slovenské 
školy zúčastnili mezinárodního turnaje v kopané, který pořádala naše škola. 
 
Spolupráce se SOU z polských Gliwic – v roce 2015 jsme se dohodli na partnerství pro projekt 
Erasmus +, kdy naše škola podávala žádost. V tomto školním roce proběhla spolupráce žáků. Polští 
studenti se zúčastnili mezinárodní soutěže v oboru Malíř, kterou pořádala naše škola. Dále na začátku 
školního roku proběhl mezinárodní fotbalový turnaj, kterého se škola z Polska zúčastnila. Během 
2denní návštěvy se žáci i učitelé z Gliwic prohlédli školu, Uherský Brod a navštívili CPA Delfín. 
 
Spolupráce se zemědělskou školou v Mistelbachu – v průběhu roku proběhly dvě návštěvy našich 
pedagogů v Rakousku a podobně pedagogů rakouských na naší škole. Žáci z Rakouska se aktivně 
zúčastnili mezinárodní soutěže v oboru Opravář zemědělských strojů, kterou pořádala naše škola. 
Rovněž naši odborní učitelé se zúčastnili jako pozorovatelé  odborné soutěže v rakouské škole. Jejich 
úkolem bylo posoudit možnosti našich žáků v zapojení do této celooblastní soutěže. Rakouská škola 
darovala naší škole odborné pomůcky pro výuku žáků oboru OZS. 
 

V průběhu školního roku byly uskutečněny tři porady se zástupcem centrální rakouské strany ve věci 
další spolupráce se školami v Rakousku, které vyučují podobné obory jako  naše škola. 

Na základě těchto jednání byla uskutečněna návštěva našich pedagogů na stavební škole ve Vídni. 
V průběhu jednání byla nastíněná spolupráce mezi pedagogy a žáky obou škol. 

Tematické plány teorie i odborného výcviku byly plněny průběžně s ohledem na NZZ – Kvalita 2. V 
závěrečném zhodnocení komisí byla předložena doporučení řediteli školy. Všichni žáci k výučním 
listům obdrželi i EUROPAS, který jim usnadňuje kvalifikovanou, a tím dobře ohodnocenou práci 
v zemích EU. 

Jazykové soutěže 

Celoškolní kolo německého jazyka 
Celoškolní kolo anglického jazyka 
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11.  Údaje o  zapojení školy do dalš ího 
vzd ě lávání v  rámci celož ivotn ího u čení  

 
 

V rámci dalšího vzdělávání škola organizuje především vzdělávání v odborné oblasti. Zájemcům 
poskytuje možnost získání svářečských průkazů pro svařování v ochranné atmosféře CO2 a plynem. 
Rovněž organizuje pro zájemce povinné přezkoušení svářečů. 
Škola poskytuje pro zájemce i získávání řidičských průkazů skupiny T,B,C.C1. 
 
12. Údaje o předložených a školou real izovaných 
projektech f inancovaných z cizích zdrojů  

 
Realizované projekty: 
 
1/Projekt: „Hledáme mladé technické talenty“ 
Škola se aktivně podílí na projektu „Hledáme mladé technické talenty“, který byl spolufinancován ze 
zdrojů EU. SOU Uh. Brod je garantem a zabezpečuje organizaci a průběh krajských kol soutěží oborů 
Malíř a Opravář zemědělských strojů. Rovněž se spolupodílí na průběhu a organizaci školních kol 
výše uvedených oborů na všech středních školách Zlínského kraje. 
V rámci tohoto projektu organizuje i školní kola u oborů Malíř, Tesař, Zedník, Instalatér, Opravář 
zemědělských strojů a Mechanik opravář motorových vozidel. 
 
2/Projekt: ,,Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních 
a základních škol ve Zlínském kraji“ 
Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na středních 
a základních školách  ve Zlínském kraji, a to spoluprací škol, metodickou podporou pedagogů i 
cílenými investicemi do technického vybavení a zařízení. Cílem je také zvýšení zájmu o studium 
těchto oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků základních škol. 
V rámci spolupráce SŠ a ZŠ byly realizovány volnočasové aktivity pro žáky ZŠ (Technické práce) 
a SŠ (Technické dovednosti), další spolupráce probíhala formou sdílení odborných učeben, 
laboratoří, dílen a středisek praktického vyučování pro účely pravidelné povinné výuky žáků 
ZŠ. Současně proběhla modernizace a technické dovybavení těchto prostor. Pedagogům zájmových 
oborů byla poskytnuta metodická podpora, přínosem pro ně i žáky byly znalosti a praktické zkušenosti 
získané při vzájemné spolupráci škol. 
Žáci střední školy navštívili Technické muzeum Kopřivnice a STK Vlčnov. Žáci základních školy 
absolvovali exkurzi do Technického muzea Kopřivnice a na Pilu Kelníky. 
 
3/ Projekt: ,,IQ Industry“  
Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků ve strojních oborech. V průběhu školního 
roku se naši pedagogičtí pracovníci účastní řady stáží ve výrobních podnicích především 
s automobilovou tématikou. 
Cílem projektu bylo proškolení zaměstnanců v rámci jejich profesí, aby došlo k prohloubení jejich 
znalostí a předávání těchto nabytých znalostí žákům naší školy, především oboru Mechanik opravář 
motorových vozidel.  
Tématem prvního semináře byla Sériová a paralelní diagnostika moderních motorových vozidel, 
benzín a diesel HDS/P-3.  
Tématem druhého semináře bylo Aktivní bezpečnost-systém airbag a klimatizace HD Airbag/K1 a 
jako jediné se realizovalo na SOŠ řemesel Třebíč. 
Tématem třetího semináře bylo Protiblokovací a protiskluzový systém ABS, ASR,ESP a komfortní 
elektronika 1 HD ABS/KEP. 
V rámci každého školení dostali účastníci certifikát osvědčení DVPP.  
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4/Projekt ,,Enersol“  
Škola se podílí na činnosti v projektu. Ve škole probíhají školní kola na téma energetických úspor. 
Dva  nejlepší žáci naší školy reprezentovali školu na celostátní soutěži v projektu Enersol.  
V únoru byla v Otrokovicích řediteli školy Ing. Jiřímu Polanskému udělena cena Strategického 
partnera Enersol 2015. Příloha č.2 
 
V červnu 2015 byl udělen diplom Střednímu odbornému učilišti Uherský Brod za vynikající výsledky 
dosažené v programu IQ Industry a Enersol. Příloha č.3 
 
5/Projekt ,, Studentské fiktivní firmy: Stavební činnost. Opravárenství. Výroba a prodej pečiva 
a květinových vazeb. Výroba a prodej cukrářských výrobků. Zahradnictví.“ 
Projekt je zaměřen na rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním 
vzdělávání a to konkrétně na dvou spolupracujících středních školách Středního odborného učiliště 
Uherský Brod a Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. Na SOU Uh. Brod budou 
do projektu zapojeny obory strojní, stavební, potravinářské a zemědělské obory H i E. Na 
spolupracující škole obory potravinářské a zemědělské, opět obory H i E. Žáci obou škol studují 
obory, ve kterých mohou po získání odborných zkušeností a úspěšném absolvování založit vlastní 
firmy. Škola je velmi důkladně připravuje po odborné stránce, ale právě po stránce přípravy na 
samotné podnikání se zaměřuje méně, a proto ve školách vzniknou studentské fiktivní firmy, ve 
kterých se žáci seznámí s činností firem jako ve skutečnosti, s činností jednotlivých oddělení firem 
(marketingové, účtárna, obchodní, personálně-právní) a sami si v nich prakticky činnost vyzkouší. 
 
Další předložené projekty, které nebyly schváleny: 

1. MŠMT, Dotační program: Podpora zabezpečení škol a školských zařízení. Projekt 
,,Zabezpečení budov SOU Uherský Brod“ 

2. Erasmus +, KA1: Vzdělávací mobilita jednotlivců. Projekt: Odborná stáž žáků oboru Malíř. 
 
Další spoluúčast na projektech: 

1. Erasmus +, KA 2: Strategické partnerství. Projekt ,,Green wheels“ 
2. Erasmus +, KA2: Strategické partnerství. Projekt ,,Plug a play“ (obor Instalatér) 

 
 
13. Údaje o spolupráci s  odborovými organizacemi,  
organizacemi zam ěstnavatel ů a dalšími partnery p ři 
pln ění úkol ů ve vzd ělávání 

 
 

Spolupráce s odborovými organizacemi 
 
Na SOU působí odborový organizace, která je součástí Odborového svazu pracovníků zemědělství a 
výživy – ASO ČR. SOU a odborová organizace mají uzavřenu KS (vztahuje se na všechny 
zaměstnance SOU), ve které jsou vymezeny společné postupy a práva. Ředitel školy (vedení) 
s organizací spolupracuje.  
 
Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů 
 
SOU úzce spolupracuje především s Okresní hospodářskou komorou  Uherské Hradiště, Okresní 
agrární komorou Uherské Hradiště a Krajskou agrární komorou pro Zlínský kraj. Jedná se především o 
spolupráci při doplňování a usměrňování požadavků zaměstnavatelů na odborné vzdělání žáků 
řemeslných oborů. 
Významná spolupráce je i s Úřadem práce Uherské Hradiště. Jedná se především o pomoc při 
vzdělávání žáků školy v oblasti uplatnitelnosti absolventů, sociálního systému státu, podpor, pracovně- 
právních informací apod.  
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Spolupráce s dalšími sociálními partnery 
 
Škola spolupracuje při zabezpečování odborného vzdělávání s celou řadou partnerů. Jedná se 
především o poskytnutí odborných pracovišť firem pro výuku žáků školy a o upřesňování odborných 
dovedností žáků podle požadavků praxe. 
Nejvýznamnější spolupracující firmy: 
Obor Automechanik - Samohýl motor Zlín, Araver Vlčnov, EGP-autoservis 
Obor Opravář zemědělských strojů, Opravářské práce – Zemaspol Uherský Brod 
Obor Pekař, Potravinářské práce - Delta pekárny Uherský Brod, Pekárna Javor Vlčnov 
Obor Krajinář – Tonja Uherské Hradiště 
Obor Malíř, Tesař, Podlahář, Zedník, Instalatér – V+H Uherský Brod, Klempos Březolupy, Ekolak 
Bílovice, V-plast Vsetín, Vidrman Uherský Brod 
 
Spolupráce se sociálními partnery v rámci průběžných úprav ŠVP: 
 
Dvouletý učební obor: 
Potravinářské práce (zaměření Pekařské práce) – tento obor se vyučuje ve Zlínském kraji pouze na 
našem učilišti. Uplatnění absolventů je jak ve velkých pekárnách, tak v malých soukromých 
pekárnách. Poptávka po absolventech je odpovídající nabídce. 
Požadavky sociálního partnera na kompetence absolventů byly s partnerem konzultovány. ŠVP pro 
tento obor je zpracován v souladu s požadavky sociálního partnera. S tímto sociálním partnerem SOU 
spolupracuje již několik let a to formou umisťování žáků do odborného výcviku na jejich pracovištích 
a provozovnách. Vyjádření sociálního partnera k ŠVP je přílohou. 
Název sociálního partnera: Pekárna Javor. 
 
Tříletý učební obor: 
Pekař – tento obor se vyučuje ve Zlínském kraji kromě našeho učiliště ještě na dvou učilištích. 
Uplatnění absolventů je jak ve velkých pekárnách, tak v malých soukromých pekárnách. Vzhledem 
k malému počtu všech absolventů v kraji je poptávka větší než nabídka. Jedná se hlavně o poptávku 
z malých pekáren, které se mnohdy zaměřují na výrobu specifického nebo krajového pečiva. 
Požadavky sociálního partnera na kompetence absolventů byly s partnerem konzultovány. ŠVP pro 
tento obor je zpracován v souladu s požadavky sociálního partnera. S tímto sociálním partnerem SOU 
spolupracuje již několik let a to formou umisťování žáků do odborného výcviku na jejich pracovištích 
a provozovnách. Vyjádření sociálního partnera k ŠVP je přílohou. 
Název sociálního partnera: Pekárna Javor. 
 
 
Tříletý učební obor: 
Mechanik opravář motorových vozidel (zaměření Automechanik) – přestože se tento obor vyučuje 
ve Zlínském kraji na více učilištích, poptávka je vzhledem k profilu absolventa velká a umisťování 
absolventů do firem dobré. Žáci jsou již ve třetím ročníku umisťování na odborný výcvik do různých 
firem a velký počet absolventů potom v těchto firmách nastupuje do zaměstnání.  
Požadavky sociálního partnera na kompetence absolventů byly s partnerem konzultovány. ŠVP pro 
tento obor je zpracován v souladu s požadavky sociálního partnera. S tímto sociálním partnerem SOU 
spolupracuje již několik let a to formou umisťování žáků do odborného výcviku na jejich pracovištích 
a provozovnách. Tento sociální partner se také podílí na různých oborových soutěžích pořádaných 
SOU. Vyjádření sociálního partnera k ŠVP je přílohou. 
Název sociálního partnera: Araver Uherské Hradiště. 
 
  
Tříletý  učební obor: 
Opravář zemědělských strojů – přestože se tento obor vyučuje ve Zlínském kraji na více učilištích, 
poptávka je vzhledem k profilu absolventa velká a umisťování absolventů do firem dobré. Protože žáci 
získávají v průběhu vzdělávání různá specifická oprávnění (svářečské průkazy, řidičské průkazy) je po 
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nich z trhu práce poptávka. Absolventi jsou začleňováni do různých strojírenských a kovozpracujících 
firem. 
Požadavky sociálního partnera na kompetence absolventů byly s partnerem konzultovány. ŠVP pro 
tento obor je zpracován v souladu s požadavky sociálního partnera. S tímto sociálním partnerem SOU 
spolupracuje již několik let a to formou umisťování žáků do odborného výcviku na jejich pracovištích 
a provozovnách. Tento sociální partner se také podílí na různých oborových soutěžích pořádaných 
SOU. Vyjádření sociálního partnera k ŠVP je přílohou. 
Název sociálního partnera: Zemaspol Uherský Brod. 
 
 
Tříletý  učební obor : 
Opravářské práce – tento obor se vyučuje ve Zlínském kraji pouze na našem učilišti, poptávka je 
však vzhledem k profilu absolventa velká a umisťování absolventů do firem dobré. Protože žáci 
získávají v průběhu vzdělávání různá specifická oprávnění ( svářečské průkazy, řidičské průkazy) je 
po nich z trhu práce poptávka. Absolventi jsou začleňováni do různých strojírenských a 
kovozpracujících firem. 
Požadavky sociálního partnera na kompetence absolventů byly s partnerem konzultovány. ŠVP pro 
tento obor je zpracován v souladu s požadavky sociálního partnera. S tímto sociálním partnerem SOU 
spolupracuje již několik let a to formou umisťování žáků do odborného výcviku na jejich pracovištích 
a provozovnách. Tento sociální partner se také podílí na různých oborových soutěžích pořádaných 
SOU. Vyjádření sociálního partnera k ŠVP je přílohou. 
Název sociálního partnera: Zemaspol Uherský Brod. 
 
Tříletý  učební obor : 
Zahradník (zaměření Krajinář) – obor s tímto zaměřením se vyučuje ve Zlínském kraji pouze na 
našem učilišti. Poptávka je vzhledem k profilu absolventa velká a umisťování  do firem dobré.  
Požadavky sociálního partnera na kompetence absolventů byly s partnerem konzultovány. ŠVP pro 
tento obor je zpracován v souladu s požadavky sociálního partnera. S tímto sociálním partnerem SOU 
spolupracuje již několik let a to formou umisťování žáků do odborného výcviku na jejich pracovištích 
a provozovnách. Vyjádření sociálního partnera k ŠVP je přílohou. 
Název sociálního partnera: Tonja Uherské Hradiště. 
 
Tříletý učební obor: 
Tesař, Zedník, Instalatér, Malíř, Klempíř - přestože se tento obor vyučuje ve Zlínském kraji na více 
učilištích, poptávka je vzhledem k profilu absolventa velká a umisťování absolventů do firem dobré. 
Žáci jsou již ve třetím ročníku umisťování na odborný výcvik do různých firem a velký počet 
absolventů potom v těchto firmách nastupuje do zaměstnání.  
Požadavky sociálního partnera na kompetence absolventů byly s partnerem konzultovány. ŠVP pro 
tento obor je zpracován v souladu s požadavky sociálního partnera. S tímto sociálním partnerem SOU 
spolupracuje již několik let a to formou umisťování žáků do odborného výcviku na jejich pracovištích 
a provozovnách. Vyjádření sociálního partnera k ŠVP je přílohou. 
Název sociálního partnera: V+H Uherský Brod. 
 
 
Tříletý učební obor: 
Podlahář – tento obor se vyučuje ve Zlínském kraji pouze na našem učilišti, poptávka je vzhledem 
k profilu absolventa velká a umisťování absolventů do firem dobré. Žáci již ve třetím ročníku jsou 
umisťování na odborný výcvik do různých firem a velký počet absolventů potom v těchto firmách 
nastupuje do zaměstnání.  
Požadavky sociálního partnera na kompetence absolventů byly s partnerem konzultovány. ŠVP pro 
tento obor je zpracován v souladu s požadavky sociálního partnera. S tímto sociálním partnerem SOU 
spolupracuje již několik let a to formou umisťování žáků do odborného výcviku na jejich pracovištích 
a provozovnách.  
Název sociálního partnera: V+H Uherský Brod. 
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14. Zhodnocení sou časného stavu školy 
z pohledu obor ů a výhledu 

 
Ve školním roce 2005/2006 došlo ke změně názvu školy na Střední odborné učiliště Uherský Brod, 
což vyplynulo ze sloučení dvou škol v Uherském Brodě. Tím se rozšířila nabídka učebních oborů ze 
stávajících zemědělských, potravinářských a strojírenských o obory stavební.  
 
Problémy v náboru žáků do učebních oborů přetrvávají i nadále. Podvědomí veřejnosti o významu 
výchovy řemeslné mládeže a její perspektivy v budoucnu je velmi nízké. 
Ve školní roce 2014/2015 se nám nepovedlo otevřít obory Podlahář, Kominík a Podnikání v oboru-NS 
dálková. I přes politiku zřizovatele o podpoře učňovského školství zůstává problém s naplněním oborů 
pro stavební a strojní průmysl. Podle dohody se zřizovatelem jsme rovněž neotevírali maturitní 
studijní obor Autotronik. 
Aby škola získala co nejvíce zájemců o obory vzdělání, účastní se každoročně akcí jako jsou Burzy 
středních škol ve Zlínském kraji, Veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí v Hodoníně. 
Rovněž se prezentujeme svými realizace zahrad, stavebními pracemi a na různých výstavách nejen ve 
Zlínském kraji. Velký úspěch měla prezentace řemeslných oborů v Uh. Brodě na akci „Brodexpo“ a 
dnů řemesel ve Zlíně. 
Velký význam rovněž přikládáme i činnosti studentského parlamentu na naší škole. Žáci tak mají 
možnost aktivně zasahovat do činnosti školy. Rovněž velmi pozitivně hodnotíme uspořádání akce 
„Den řemesel“ samotnými žáky naší školy pro své mladší kolegy- žáky základních škol. V květnu se 
této akce zúčastnilo přes 100 dětí základních škol. 
Pro naši školu je významné i pomáhat postiženým žákům. Na podzim r. 2014 jsme uspořádali soutěž 
v odborných dovednostech pro žáky zvláštních a speciálních škol ze Zlínského a Jihomoravského 
kraje. Akce se aktivně zúčastnilo 10 škol. Tato soutěž byla velmi kladně hodnocena, protože rozšiřuje 
možnosti uplatnění pro žáky s postižením. 
 
Určité pozitivní výsledky zjišťujeme u podpory stavebních oborů formou stipendií, kdy žáci 1., 2. a 3. 
ročníků dostávají stipendia za určitých podmínek. Toto se pozitivně odrazilo mimo jiné i v docházce 
do školy. V letošním školním roce byla podpora pro učební obory rozšířena i na obor Pekař. Bylo by 
vhodné tuto podporu postupně rozšiřovat i na další učební obory. 
 
Ve školním roce 2014/2015 jsme pokračovali v  projektu ,,Centra přírodovědného a technického 
vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji“. V rámci tohoto 
projektu jsme pořídili i důležité učební pomůcky investičního charakteru – brzdovou stolic (850 tis), 
hrotový soustruh (1.100 tis), ruční hoblík (75 tis). Dále jsme realizovali projekt „ Studentské fiktivní 
firmy: Stavební činnost. Opravárenství. Výroba a prodej pečiva a květinových vazeb. Výroba a prodej 
cukrářských výrobků. Zahradnictví.“ pro žáky oboru H a E. Naším partnerem byla spolupracující 
škola ze Bzence (JM kraj). Dále jsme pokračovali v realizaci projektů: „Hledáme mladé technické 
talenty“, ,,IQ Industry“ a ,,Enersol“. 
 
I v letošním roce jsme v závěrečných zkouškách v oborech SOU pokračovali podle JZZZ.  U žáků 
ZvŠ, kteří se mohou vzdělávat v oborech OU, je v této době možnost nastoupit i do oborů SOU, což 
má za následek nižší zájem o obory jako např. Opravářské práce, Natěračské, malířské a zednické 
práce. Přesto se nám díky úzké spolupráci s výchovnými poradci ZvŠ podařilo otevřít obory Pekařské 
práce a Opravářské práce 
 
Současný stav školy : 
 
1/ materiální stránka – je dobrá, za posledních několik let se podařilo opravit budovy školy, postavit 
nové dílny pro výuku oboru Autotronik a Mechanik opravář motorových vozidel – Automechanik. Po 
stránce vybavení je škola postupně dovybavována audiovizuální technikou a učebními pomůckami. 
Dokončili jsme projekt MŠMT-EU-Peníze školám, kde jsme dovybavili  školu ICT technikou za 1,1 
mil. Kč a pořídili učební pomůcky v rámci projektu ,,Centra přírodovědného a technického vzdělávání 
pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji“ , jak bylo výše uvedeno. 
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Ve školním roce 2014-2015 jsme zahájili investiční akci – opravy dílem automechaniků. Dokončení 
této akce je naplánováno na listopad 2015. Po dokončení této opravy vznikne moderní budova pro 
odborný výcvik žáků oboru Mechanik opravář motorových vozidel – Automechanik. 
 
 
2/vzdělávání – škola je především zaměření na výchovu mládeže v řemeslné oblasti /učební obory/. 
Všichni žáci, kteří ukončí vzdělání v oborech SOU mohou získat maturitní vzdělání v oboru 
Podnikání. Všichni žáci, kteří mají zájem o dostudovaný obor bez větších problémů najdou uplatnění 
v praxi. 
 
3/ Spolupráce se vzdělávacími institucemi – nadále udržujeme spolupráci se ZŠ – Luhačovice, Strání, 
Uherský Brod a Prakšice. Žáci ZŠ jezdí na technické práce do prostor naší školy. Využívají naše 
odborná pracoviště v rámci opracování kovů, plechů a dřeva. 
V rámci spolupráce s PPP Zlín pobočkou Uherské Hradiště naši žáci zrealizovali položení podlahy do 
jejich prostor. Nadále spolupracujeme aktivně se SOŠ Luhačovice, kde navzájem recipročně 
realizujeme vzdělávání pro žáky obou škol v oblasti svařování a uměleckého kování. 
 
3/ uplatnitelnost absolventů školy za školní rok 2014/2015 po oborech: 
 
 
Pekařské práce 
Počet absolventů: 7 
        - zaměstnáno v oboru: 0 
        - zaměstnáno mimo obor: 0 
        - pokračuje ve studiu: 7 
         
 
Opravářské práce 
Počet absolventů: 10 

- zaměstnáno v oboru:  3 
- zaměstnáno mimo obor: 2 
- pokračuje ve studiu: 5 

 
Instalatér 
Počet absolventů: 12 

- zaměstnáno v oboru: 5 
- zaměstnáno mimo obor: 3 
- pokračuje ve studiu: 4 

 
 
Podlahář  
Počet absolventů: 6 

- zaměstnáno v oboru: 3 
- zaměstnáno mimo obor: 1 
- pokračuje ve studiu: 2 

 
 
Opravář zemědělských strojů  
Počet absolventů: 15 

- zaměstnáno v oboru: 2 
- zaměstnáno mimo obor: 7 
- pokračuje ve studiu: 6 
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Zedník 
Počet absolventů: 5 

- zaměstnáno v oboru: 3 
- zaměstnán mimo obor: 1 

       - pokračuje ve studiu: 1 
 

Automechanik 
Počet absolventů: 17 

- zaměstnáno v oboru: 7 
- zaměstnáno mimo obor: 4 
- pokračuje ve studiu: 3 

       - nezjištěno: 3 
 
Tesař 
Počet absolventů: 11 

- zaměstnáno v oboru: 6 
- zaměstnán mimo obor: 1 
- OSVČ v oboru: 1 
- úřad práce: 2 
- nezjištěno: 1 
 

 
Krajinář 
Počet absolventů: 9 

- zaměstnáno v oboru: 1 
- zaměstnán mimo obor: 1 
- OSVČ v oboru: 1 
- pokračuje ve studiu: 5 
- úřad práce: 1 

 
Maturitní obory 
 
Nástavbové studium – podnikání 
Počet absolventů: 11 

- zaměstnáno v oboru: 6 
- zaměstnáno mimo obor: 2 
- OSVČ v oboru: 2 
- pokračuje ve studiu: 1 

 
Výhled školy do dalšího období: 
 
Škola je velmi dobře vybavena a zařízena pro odbornou činnost v rámci vyučovaných řemesel. Škola 
rovněž disponuje velmi kvalitním pedagogickým sborem, zajišťujícím výuku žáků. Toto je 
předpoklad, že dokáže i v budoucnu poskytovat kvalitní odborné vzdělání svým studentům. Škola je 
připravena i na zvýšený počet žáků v případě zájmu veřejnosti o vzdělání v řemeslných oborech.  
 
 

15. Zpráva domova mládeže  

 
 Ve školním roce 2014/2015 bylo na DM ubytováno celkem 33 žáků (z toho 6 dívek) 1.–3. 
ročníku SOU, nástavbového studia a žáků COPT Uherský Brod. K 1.9. bylo zapsáno 30 žáků (z toho 3 
dívky). Během školního roku nastoupili na ubytování další 3 žáci (3 dívky), na vlastní žádost odešlo 6 
žáků (z toho 1 dívka).  Konečný počet ubytovaných v červnu 2015 činil 27 žáků. 
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Žáci byli rozděleni do dvou  výchovných skupin:  

1. výchovná skupina:  - vychovatelka  Bc. Zdeňka Mahdalová 
2. výchovná skupina:  - vychovatelka  Bc. Lucie Skálová  
 
 Na DM pracovali 3 vychovatelé na plný úvazek: Bc. Lucie Skálová , Bc. Zdeňka Mahdalová a 
vedoucí domova mládeže Josef Zámečník. Na částečný úvazek (1/2) pracovala: Mgr. Eva 
Malenovská.  
 
 K využití volného času mají žáci na DM k dispozici 2 společenské místnosti s televizí a DVD 
přehrávačem, malou hernu na deskové hry nebo karty, 3 místnosti na cvičení (posilovnu, místnost ke 
hraní stolního tenisu a kulečníku, malou tělocvičnu) a počítačovou učebnu (8 PC). Za budovou DM je 
zahrada a hřiště. Žáci mají možnost se prostřednictvím Wi-fi připojit bezdrátově k internetu.   
 
 K dispozici mají žáci 2 kuchyňky s vybavením (lednice, vařič, rychlovarná konvice, 
mikrovlnná trouba). 
  

 Na DM pracovali žáci v následujících kroužcích: 
- sportovní - malá kopaná, florbal, plavání, společenské tance a chování (Bc. Lucie Skálová, Josef 

Zámečník)  
- stolní tenis (vedoucí Bc. Lucie Skálová)  
- hudební (vedoucí Bc. Lucie Skálová)  
- kroužek kulturistiky a bojového umění (vedoucí Mgr. Eva Malenovská  a Bc. Lucie Skálová)   
- společenských her  (vedoucí Mgr. Malenovská) 
- výpočetní technika (vedoucí jednotlivých skupin)  
- tvoření, ruční práce (vedoucí Bc. Zdeňka Mahdalová) 
- střelba ze vzduchovky (vedoucí Josef Zámečník) 
- technické dovednosti (vedoucí Josef  Zámečník) 
- kulturní akce- kino, muzeum, koncerty  (vedoucí Bc. Zdeňka Mahdalová) 
 

Během školního roku  proběhly na DM turnaje v kopané, ve stolním tenise, soutěž ve střelbě 
ze vzduchovky a  utkání ve florbale. 
  Žáci pravidelně v době vycházek navštěvovali filmová představení. Společně navštívili 
Muzeum J. A. Komenského v  Uh. Brodě, kde zhlédli výrobu kraslic a pomlázek u příležitosti 
Velikonoc, zdobení perníčků na Vánoce a galerii v Panském domě.   

Během školního roku 2014/2015 bylo na DM zakoupeno 15 křesel na společenskou místnost a 
30 židlí  na pokoje. 

Průběžně  pod vedením vychovatelů prováděli žáci úklid kolem  budovy domova mládeže. 
 Na DM pracovala domovní rada (zástupci žáků), která se zabývala hlavně využitím volného 
času žáků a podmínkami na DM, chováním žáků v době vycházek a vztahy mezi nimi. Podílela se na 
rozhodování o sankcích vůči žákům. 
 

16. Evaluace školy  

 
Ve školním roce 2014-15 bylo provedeno evaluační šetření, které proběhlo formou dotazníků mezi 
budoucími absolventy, tedy žáky 3. ročníků učebních oborů a 2. ročníku nástavbového studia, rodiči 
těchto žáků a všemi pedagogickými pracovníky. Celkem bylo rozdáno: 95 dotazníků pro žáky,  
vráceno bylo 50,5% (48 dotazníků),  50 dotazníků pro rodiče, vráceno 23,75% (19 dotazníků), 52 
dotazníků pro pedagogické pracovníky, vráceno 73% (38 dotazníků).Toto šetření bychom chtěli 
opakovat každoročně, vždy u budoucích absolventů, aby bylo možno srovnání vývoje školy. 
 
Dotazníky byly zpracovány výchovnou komisí. Cílem bylo zjistit vnímání školy všemi respondenty, 
odhalit případné nedostatky, které by byly podnětem pro vedení školy. 
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Z dotazníku pro žáky vyplývá spokojenost se školou. Prostředí školy hodnotí většina kladně, s 
výjimkou prostoru šaten, se kterými téměř 48% není spokojeno. Nespokojenost je i s okolím školy 
(62% žáků). Hodnocení pedagogů žáky je poměrně rozmanité. Žáci zhruba z 50% hodnotí kladně 
odbornost učitelů a jejich schopnost vysvětlit učivo. 56% žáků má radost ze svých školních úspěchů. 
Vztahy ve škole jsou hodnoceny většinou kladně, více než polovina (58,33%) je rádo, že chodí do této 
školy. Určitě kladným bodem je i fakt, že poměrně malé procento žáků uvádí, že má strach ze 
spolužáků (cca 8%), což potvrzuje minimální výskyt šikany na škole. 
 
Rodičovských dotazníků se bohužel vrátila jen malá část. Z výsledků vyplývá spokojenost rodičů s 
prostředím školy i s pedagogickým procesem. Většina rodičů by naši školu doporučila svým známým 
pro jejich děti (73,8%). Rodiče kladně hodnotí i profesní přípravu pro život (89,47%). 
 
Největší procento vrácených dotazníků bylo u pedagogických pracovníků. Co se týká prostředí školy, 
většina pedagogů je spokojena, o odchodu ze školy uvažuje pouze 7,89% pedagogických pracovníků. 
Velmi spokojeni jsou pedagogové se školní jídelnou (ani jeden nespokojený!). Určité rezervy jsou s 
vybavením školy – 50% není spokojeno s dostatkem pomůcek. Komunikace a spolupráce s vedením 
školy je zhruba z 70% hodnocena kladně. Tradiční nespokojenost je s finančním ohodnocením (pouze 
15,8% spokojených). 81,58% pedagogů uvádí, že jsou rádi zaměstnanci této školy. 
 
Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radu SOU Uherský Brod dne 27.8.2015 
 
V Uherském Brodě 26.8.2015 
 

 
 
     Ing. Jiří Polanský 
ředitel SOU Uherský Brod 

 
 
 
Výroční zpráva byla projednána školskou radou dne 9.10.2015 
 
 
 
 
         Předsedkyně školské rady 
                Eva Jurásková 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 

 
 


