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l.Zák|adní údaje o škole

Ndzev: Střední odborné učiliště Uherský Brod

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

Zřizovatel: Zlínskýk'raj

Sídlo: tř. T. Bati 2I,Z|ín,PSČ 761 90

IZo: 000055107 Ič: 000 55 l07 DIČ: CZ00O55|O7

Ředitel školy: Ing. Jiří Polanský

Statutdrní zústupce: Ing. Pavla Velčovská

Kontakt: 739319423

Telefon/fax: 572613 120 I 572632535

Web: r,lr,w..sou-ub.cz

Centrólní e-mail: sou@sou-ub.cz

Datum založení školy: 1899

Datum zařazení do
sítě: 

01. 07. 2005

Střední odborné učiliště kapacita: 630 žakt|

SoučtÍstiškoly: S:i"#"#ťJ:
Školniiidelna

Zástupci kraje

Š*ots*t rada: Zástupci rodičů

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

Ing. Pavel Josefik
Iaromk Cáp

Eva Juriísková
Petr Johaník

Ing. Alena Jeleníková
František Johaník

Zéstupci školy

I. ] Charakteristilra škol]l:

Zrozhodnutí zíizovatele tj. Zlínského kraje došlo kt.7.2005 ke sloučení Středního odbomého
učiliště zemědělského a odborného učiliště Uherský Brod se Středním odbomým učilištěm
stavebním, odborným učilištěm a Učilištěm Uherský Brod. Vznikla tak jediná škola s névstem
Střední odborné učiliště a Odbomé učiliště Uherský Brod. Tento névsv ale plně neodpovídal
novému školskému zikonv, ktery platil od 1. 1. 2005. Proto se tento nový niázev změnil k 1.9.
2005 na Střední odborné učiliště Uherský Brod. Účelem sloučení obou škol bylo zoptimalizovat a
zefektivnit výuku obou škol. Před slouěerrím mělo SOUZ a oU 420 ž6k:ů a SoU stavební 150
žaků. Po slouěení vznikl subjekt s počtem Žáků 550. Rovněž se zoptima|izova| provoz. Ubytovríní
Žráků se soustředilo do jednoho domova mládeŽe v ulici Na Výsluní s kapacitou 70 ubytovaných.
Zastala pouze jedna školní jídeln4 a to v hlavním objektu, kde se vyrrčuje teorie. Odpadly tak
přesuny žáků bývalého stavebního učiliště při 'rn.ýuce teorie na odběr stravy. Celé teoretické
vyrčování se soustředilo do jednoho hlavního areálu na ulici Svatopluka Čecha, kde je i ředitelswí
a administrativa nové školv.



Zarněřeni SoU Uherský Brod vychání zbyva}é profilace obou slučovaných škol. Nově vytvořený
vzdě|ávaci subjekt poskytuje vzdě|ávání v oblastech zemědělství, potraviniířství, autooboru a
stavebnictví. v těchto oblastech-poskytuje vzdé|ávéni-pro absolventy základních škol' pro sociiílně
slabé a postižené žráky. RovněŽ poskytuje vzdělání v mafuritním nástavbovém studiu po vyučení
denní a dálkovou formou- obor Podnikání. Záměrem školy je, aby absolvent, kteý u nas získá
střední odborné vzdělríní s v'Íučním listem mohl u nás získď i maturitní vzdělání.

2 .  P řeh led  oborů vzdě l ání

V souěasné době SoU Uh. Brod nabízí pro zájemce studium ve třinácti učebních oborech
ukoněených výuěním listem _ Automechanik, opravríř zemědělských strojů' opravařské práce'
Zahradnik, Pekď, Pekďské práce (2-|eté)' Zednik, Malíř, Tesď, Podlahař, Klempíř, Kominik,
Instalatér. V návazností na t5rto učební obory potom moŽnost získání maturitnrho vzdělrínr
v nástavbovém studiu Podnikání (2.leté denní, 3-1eté dálkové). RovněŽ samostatně nabizí 4-|eté
mafuritní studium Autotronik. Škola klade dtrazna praktickou odbornou pfipravu žaků na budoucí
povolríní. Na základě toho spolupracuje s velkým mnoŽstvím firem a podniků. Právě na pracovišti
těchto firem je především organizován odborný výcvik u vyšších ročníků řemeslných oboru. Žáci
si mohou za wěiých podmínek vybrat pro absolvoviíní odborného výcviku i firmu v místě jejich
bydliště a snížit tak náklady na cestovríní na minimum. Pro odborný výcvik zvliíště v niŽších
ročnících se především vyrržívá pracoviště školy a nově vystavěné a vybavené dílenské prostory.

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy

SoU mělo ve školním roce celkem76 zarněstnanců. Ztohoto počtu pracovalo 23 zaměstnanců na
technicko-hospodářském úseku a 53 zaměstnanců v pedagogickém procesu. Škoh má zpracované

Yyučované obory vzdělávání - H, L
ve školním roce 20|2l2a13

Kód oboru
(KKO\'}

Součást
školv

Počet žáků
k30.7Áří2012

Mechanik-opraviíř motorov.ých vozide| 23-68-Í,/0 sou 52
Autotronik 394r-Ll0 SOU 41
lnstalatér 36-52-rr/0 sou 47
Klemoíř - stavební vÝroba 23-55-H/0 SOU 5
Ma|íř a Lalďrník 39-4r-H/0 SOU 21
Tesď 36-64-Í1J0 sou 27
Z,edník 36-67-Í1l0 sou 24
Podlahář 3ó-59-}V0 SOU 20
Pekař. Pekařka 29-53-rIJ0 SOU I9
Zahradnk 4|-52-ÍlJ0 SOU l8
ooravář zemědělskÝch stroiů 4l -55-rV0 SOU 40
Kominík 36-56-Ht0 SOU 0
Podnikání _ dálková forma 6441-L/5 SOU l5
Podnilcíní _ denní forma 64-4r-L{s SOU 50
Celkem SOU 379

Vyučované obory vzdělávání - E
ve ško|ním roce 2011120|2

Kód oboru
íKKov}

Součást
ško}v

Počet žáků
k3a.záŇí2o12

Potravinářské práce 29-5r-F.t02 OU l 8
opravářské pn{ce 4l-55-8101 OU 32
Celkem OU 50



oÍgarizačru schéma, k1eré se každoročně upřesňuje. V čele organizace je ředitel, kterému přímo
podléhají zástupci pro odborný výcvik, teoretické vzděLáváni' vedoucí technicko-ekonomického
úseku a vedoucí domova mládeže.

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 20121 2013

Reditel I
Zástupci ředitele z I Žena
Učtelé odbomého výcviku 28 3 ženy
Učtelé teoretické vtnrkv 26 10 Žen
Vvchovatelé - domov nládeže 4 3 ženy
Celkem k 30. 09. 2012 L6 žen

l . Úoa;e o přijímacím Íízení 201212013

Pozn.: *2 - dvouleté.3 - tffleté
** 1. denní formq 2. denní nastavbová forma' 3. drá]ková forma studia při zaměstniíní

odvolací Ylzení

Počet odvolaných proti roáodnutí ředitele o nepřijetíke vzdě|ávání podalo 0 uchazečů .

4. ] Vnitřní směrnice pro ořijímací řízení:
Vnitřní směrnice ředitele č. 316/2012. 323/2012

4

Kód Název
détka
vzděl

.*

druh
studia*

*

Počet
ořihlášených

Počet
přijafých
k 30.9.

2412

Počet
odvolá

ní1. kolo další

39-41-L|01 Autotronik 4 I 0 0 0

23-68-Hl0r Mechanik-opravář mot'
vozidel

J I I4 t8 0

29-s3-Ht0r Pekď. Pekďka J t 2 0 0
4t.52-Ť1J01Zahradruk J 1 6 9 0

4l-55-rV01opraviíř zemědělských
stroiů

a
J I 9 12 0

64-4r-L/51Podnikání _ denní 2 2 20 30 0
64-4r-Ll5t Podnikání - dalková J 3 0 0 0
36-52-W01 [nstalatér a

J 1 10 13 0
23-55-H/01 Klemoíř _ stavební vÝroba 3 1 0 0 0
39-4r-W0r Malíř a Lakýrník a

J I 0 0 0
36-64-ÍI/01 Tesď a

J 1 5 9 0
36-67-t1t0r Zeďruk a

J I 7 9 0
36-s9-H/01Podlahař J I z 10 0
29-51-F,t02 Potravinařské práce 2 1 5 7 0
41-55-E/01ooravářské oráce a

3 I l 5 11 0
CELKEM 128 0



Kritéria přijímacího řízení uchazečů do 1. ročníku oborů vzdělání s výučním listem na
SoU Uherský Brod

ve školním roce201212013 pro 1. kolo a následující kola přijímacího Yuení

Ředitel SoU Uherský Brod určuje postup při přijímacim Í1zent žákn ZŠ a Speciálních škol do
1.ročníku všech oborů vzdělrání pro školní rok20t2/20l3.

Ke studiu v uvedených oborech SoU se nebudou konat přijímací zkoušlcy, a to v žádném kole
přijímacfto řízení.

Komisc - předseda: Ing. Jiří Polanský
- členové: Ing. Pavla Velčovská

Ing. Petr Nečas

Termín podání přihlášek ke studiu: do 15.3.20|2

Termín zveřeinění vÝsledků příiímacího řízení: 22.4.20|2 na webových stránkách školy a na
veřejně přístupné nástěnce školy.

Kritéria pro 1. kolo a následuiící kola přiiímaciho řÍzení:

Na základé zájmu o zvolený obor ředitel určí počty žáků ve třídách, přitom bude přihlížet
k materiálně technickému zajištění, personálnímu zajištění i naroěnosti oboru.
Uchazečům, kteří již studovali na Středním odbomém učilišti Uherský Brod v posledních 3 letech
a měli závažné krízeňské tresty (podmínečné vyloučení a vyloučení ze vzdě|ávání) nebude
umoŽněno přijetí na SoU Uherský Brod.

Přijímací řízeníse řídí podle $ 60 zákonač.561t2004 sb., škotslcý zákon a Vyhlášky nnŠvrr e.
67112004 Sb.' o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a
následuj ícími kritérii (Podmínky přij etí) :

1. odborné učiliště - obory E - ukončené výučním listem

Uchazeči musí splnit:
1. zdravotní předpoklady pro absolvování oboru (doložerro lékďem)
2. musí mít ukončeno zák|adnivzdé|ěni (doloženo).
3. musí doložit posudek nebo rozhodnutí o zdravotní postižení nebo zneqfhodnění nebo o

socíálním znevýhodnění

Kritéria přijetí do oboru E:

1. snejlepším dosaŽeným prospěchem zaprvni pololetí 9. ročníku (nebo jiného posledního
ročníku v zríkladním vzdě|ávánt)

2. s bezproblémovým chováním naZŠ @opř. jiné škole)

obor bude otevřen při minimálním počtu 4 zájemci.

Stanovené počtv přiiímanÝch žáků

Oborrrzdělání
Počet přijímaných

žáků
Hoši (IT) / Dívky (D)

Potravinářské práce (29 - 5 | -E / 02) 8 H,D



vrářské otáce G| -55 -El 01 I4 H

2. Střední odborné učiliště . obory H - ukončené výučním listem

Uchazeěi musí splnit:

1. zdravottls' předpoklady pro absolvování oboru (doloženo lékďem)

2. musí mít ukončeno zálk|adnivzděléni (doloŽeno).

Kritéria přijetí do oboru H:

1. s nejlepším dosaženým prospěchem za prvni pololetí 9. ročníku (nebo jiného posledního
ročníku v základním vzděIáváni)

2. s bezproblérnovým chováním na ZŠ (posuzuje se sníŽená zrrámka z chování)

3. s doloženým profesním záaemim rodiny Žráka podle zvoleného oboru

obor bude otevřen při minimálním počtu 6 uchazečů.

Informace o zveřeinění vÝsledku přiiímacího řízení:

Výsledek přijímacího řízení vpřípadě přijetí žtíka do zvoleného oboru bude zveřejněn22. dubna
20|2 na uřední desce školy a na webu školy (ww.*..sou-ub'cz). Přijaty uchazeč bude zveřejněn pod
přiděleným registračním číslem.

Št.ota nemá povinnost v pffpadě přijetí žáira dovzl|é|úxání toto žáku písemně oznamovat!

Přitom žiů< má povinnost do 10-ti dnů od zveřejnění výsledků přijetí na uřední desce školy zas|at
škole ápisoqý lístek. V pffpadě, Že tak neučiní, zrlrtikají mu pnívní účinky rozhodnutí o přijetí na
střední školu.

Stanovení počtu nřiiímanÝch žáků

obor vzdělání Počet přijÍmaných
žáků

Hoši ftt) / Dívky (D)

Mechanik opravď motoroqých vozidel
(23-68-rvo1) 30 H,D

ooravář zemědělskÝch stroiů í4 1 -55-FV0 l ) 30 H
T,ahradnk í4l-52-W0l\ 24 H,D
Pekď í29.53.H/01) L2 H,D
Malíř a Lakýrnft í39-4l-Í{/01) 12 H,D
Tesď B6.64-w01\ 12 H
Podlahríř (36-59.rV0 1 ) t2 H
Instďatér (3 6 - 52.11] 0 1\ L2 H
Klempíř (23-55-řV01) t2 H
Zedník (36.67-řV0l) t2 H



Vnitřní směrnice ředitele č.323/2012

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku nástavbového studia
v oboru vzdělávání64-41.Ll51 Podnikání, denní a dálkové formy

pro školní rok2012l2013. následující kola přijímacího Yuení

Ředitel SoU Uherský Brod starrovuje kritéria pro první kolo přijímací zkoušky do 1. ročníku
niístavbového studía oboru vzdělávání 64-4I-L/51 Podnikiíní' formy denní a dálkové pro školní rok
2012t2013
Komise pro přijímací zkoušky maturitních oboru

- předseda: Ing. Jiří Polanský
- členové: Ing. Petr Nečas, [ng. Pavla Velčovská
Termín konání 1. kola přijímacího řízení oro denní form=+* v úterý 24. dubna 2ol2 v 830 hodin
na A 206
Termín koniání l. kola přijímaciho řízení pro dálkovou formu: v úterý 24. dubna 2012 v 1030
hodin na A 20ó

Niáhradní termín je stanoven: ve čtvrtek 26.4. v 8.30 hod pro obě formy studia na A206

IGitéria pro přijetí jsou stejná jako pro první kolo přijímacího tizení.

V případě' že poěet uchazečů bude nižší neŽ pliánovaný počet Žríků ve třídě, nebudou konríny
ffiímací zkoušky.

Písemné přijímací zkoušky budou vykonány na SoU [Iherský Brod dle rozdělerrí tříd.

Stanovení nočtu přiiímanÝch žáků

Přijímací Ylzení se ffdí následujíeími kritérii:

a) Podmínhv přijetí

Uchazečům, kteří měli na Středním odborném učilišti Uherský Brod ve třetím ročníku uěebního
oboru závažné kazeňské tresty (podmínečné vyloučení a vyloučeni ze studia) nebude umoŽněno
přijetí na SoU Uherský Brod

b)

Uchazeči vykonají tyto písemné testy a práce:

- test z českého jazyka a literatury

- písemné práce z matematiky

- test z cizího jazyka (angličtin4 nebo němčina)

- Uchazeči budou přijímríni podle nejvyššího počtu získaných bodů ze zadaných prací
dohromady ď do stanoveného poěfu žáků pro první kolo přijímacího Ťizeni.

b) V případě rovnosti bodů se upřednostní uchazeči:

Obor vzdělávání Počet nřiiímaných žáků na odvolání
Podnikání _ denní (64.4l-Ll5|\ 29 1
Podnikání _ dálkové 64-41-L/51) 29 1



1 . s nejlepším dosaŽeným pruměrem ze všech předmětu prvního pololetí 3. ročníku uěebního
oboru (chovaní se nehodnotí, není-li žák hodnocen nebo klasifikován, připočítává se do
pruměru jako nedostatečný, bude-li zpředmětu uvolněn, zapoěitá se jako chvalitebný).
V případě, že uchazeč nedoloží do začátku konání přijímací zkoušky vysvědčení za první
pololetí 3. ročníku, je mu stanoven pruměr nedostatečně.
s nejvyšším dosaženým počtem bodů v předmětu Česhý jazyk

Informace o zveřeinění vÝsledku přiiímacího ťrzení:

Výsledek přijímacího řízení v případě přijetí žáka do zvoleného oboru bude zveřejněn 14. května
2012 na úřední desce školy a na webu školy (''r''rv.u'.sou-ub.cz). Přijatý uchazeč bude zveřejněn pod
přiděleným registračním číslem (v souladu se zákonem č.671l2004sb.)

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

Přitom žák má povinnost do 10-ti dnů od zveřejnění výsledků přijetí na úřední desce školy zas|at
škole zápiso{ý lístek. V případě, že tak neuěiní, zarukají mu právní účinky roáodnutí o přijetí na
střední školu.

5.  P řeh led o výs ledcích vzd,é|ávánÍ žáků

2.

Vyučované obory
ve školním roce 2011 Í2012

Kód oboru
(KKoY)

Souč
ást

školy

Denní a dálková forma

Poěet žáků
1. _3. ročník

Ukončilo
ZZ

k 30.9.2013

Ukončilo
MZ

k 30.9.2013
Automechanik 23-68-ÍI/01 SOU 53 77
Instalatér 3e-sLWg1 SOU 46 15
Autotronik 39-41-Lt0I SOU 41 I6
Klempíř - stavební vyroba 36-55-H/01 SOU 5 5
Malíř a LakÝrník 36-57-ÍI/0I SOU 2I 11
Tesař 36-64-ÍI/0| SOU 31 6
Zedník 36-67-ÍI/0I SOU 25 8
Podlahař 36-59-rV01 SOU 2 l l l
Pekď. Pekařka 29-s3-W0r SOU l9 6
Zabradník 41-52-Ir/41 SOU 21 0
opravář zemědělských stroiů 41-55-H/01 SOU 40 15
Podnikání _ denní studium 64-41-L/51 SOU 50 15
Podnikání - dálková forma 64-47-Lt51 SOU 16 16
Celkem 389 47
Pekařské oráce 29-53-E/02 OU 18 11
opravářské práce 41-55-E/01 OU 30 6
Celkem 437 111 47



Přehled výsledků vzdělávání za školu

Přehled absence

Pololetí
2012t13

Počet
žáků

Prospělo
s vJunamen

ánÍm

Prospě
lo

Neprosp
ělo

NeklasiÍikov
áno

Průmě
r

Zanechalo
vzdělávání'

iiné

I. pol. SOU
aOU 421 14 299 41 66 2,69 39

II. pol. SOU
aOU 399 T6 360 18 5 2,62 26

Pololetí
2012t13

Celková
absence

omluvená
absence

Neomluvená
absence

Průměrná
absence

Průměrná
omluvená
absence

Průměrná
neom|uvená

absence
I. pol. 37249 35213 2036 85,83 81,14 4,69
II. pol. 36759 33492 3267 92,13 83,94 8,19

Opatření' která budou zavedena pro následující školní rok:

I. Zvýšená pozornost nažéky s vysokou absencí z uplynulého školního roku.
2.Užší spolupráce TU, UoV, rodičů a SVP Help Uherské Hradiště.
3. Prověřování nemocnosti u praktického lékďe.

Zhodnocení matu ritn ích a záv ěrečných zkoušek:

NTZ
ZZ Tffda

Počet
žáků

ProspěIo
s vYznamenáním

Prospělo Neprospělo Nepřipuštěno'
ostatní

MZ
2.NA 2A 0 16 3 1

3.NDA 16 2 t5 1 0
4.AtT 22 0 I6 5 I

ZZ

3.OP 5 2 6
3.AuT 24 I ^ a

ZJ

3.MI 26 0 26
3.KPP 25 2 22
3.OZZ 25 1 23

Nové maturitní zkoušky proběhly podle předpisů, bez připomínek a nedostatků. Úroveň znalostí
oboru Podnikaní odpovídá prospěchu a znalostem získané dvouleým a tříle{ým vzdě|ávárum. Ve
všech oborech - Podnikaní a Autotronik bylo dosaŽeno velmi dobých ýsledků ve státní části
maturitní zkoušky. Celkově nebyli připuštěni 2 žáci a u zkoušky neuspělo 9 žaktl

Záv&ečnou zkoušku uspěšně složilol0O žákli, |7 Žríků nebylo připuštěno ke zkoušce v řádném
termínu.

Závěrečnou zkoušku vnáhradním termínu provedli žáci v měsíci zríří školního rcku2013120|4.
Důvodem byla vysoká absence a nesplnění klasifrkačru povinnosti, popř. byti kl-asifikováru
známkou nedostatečnou.



V letošním roce se do projektu Jednotného zadaní závěreěných zkoušek - Kvalita | _ zařadily
všechny obory vzdě|ání, bez výjimky.

Uplatnění absolventů školy na trhu práce:

Z absolventů SoU nastupuje 12 k dalšímu vzdělávání ve formě denní nástavby v SoU Uherský
Brod absolventů. Někteří pokračují na jiných školách. U absolvenfu nastavby denní formy jsou
přihlášeni 4 absolventi ke studiu na vysoké škole nebo vyšší odbomé škole.

Hodnocení výstedků výchovného působení:

Pochvaly a ocenění:

Pochvaly ředitele školy byly uděleny 18 Žíkům a pochvaly třídního uěitele 32 žákttm, pochvaly
učitelů odbomého ýcviku 52 ilkům, a to za ýbomý prospěch, z-a dobtou ptáci na odborném
ýcviku, za doc|téVf<|J bez absence, za sportovní a jinou reprezentaci školy.

Napomenutí a důtky:

Ve formě krízeňských opatření byly uděleny důtky třídního učitele 55 žákům, důtka mistra oV
byla udělena 4 žaktm a důtky ředitele školy 22 žáktrÍ]. SníŽený stupeň z cbování byl udělen: druhý
stupeň 40 žákům, třetí stupeň 28 Žílďm.
Důtky a ostatní kázeňské tresty byly uděleny za závažné porušení školního řádu (neomluvená
absence, nekázeň, špahrá pracovní morálka, šikana, krádeže apod.).

Podmíněná lyloučení žáků:

- bylo uděleno 10 žákům, ato za hrubé porušení školního řádu, opakovaná nekiízeň ve vyučování a
neplnění si školních povinností.

Vyloučení Žá,Jrů ze studia: 0 (za zvlášť závažné porušení školního řádu, nekázeň, šikanu a
ksádeže)

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

6. Udaje o prevenci sociálně patologiclých jevů pro školní rok 20|212013

ó.l.Hodnocení minimálního preventivního proeramu školv za rok 2012113

Školni metodička prevence pracovala podle plánu práce, vypracovanémv zžří20|2. Většina akcí
proběhla podle plánu. Bohužel konaní většího počtu preventivních akcí není moŽné z finančních
důvodů. Školnt metodička prevence je členkou výchovné komise a v rámci činnosti této komise se
podílela na řešení aktuálních ýchovných problémů (viz hodnocenípráce výchovné komise)- V
primrárním progrÍrmu prevence byla témata přednášek zaměřena na prevenci socirílně patologických
jevů, zejména kriminalitu, drogy, šikanrr' zadluŽenost, atd.
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RAMU PRo ŠKoLNÍ
ROK 2012/2013

Plánovaná akce Uskutečněno Výsledlry akce, ohlas u cílové skupiny

Informační schůzka o
nebezpečí drog pro rodiče Žrálď
1. Ročníku

Filmové představení Ve stínu

Listopad
- dle plánu

- dle plánu

Rodiče byli informováni o vyskýu
patologických jevů, byla zdůrazrrěna role
rodičů ajejich možnosti v primrírní prevenci

Žaci tytipoutavou formou seznámeni
s problematikou 50. let u nás...

Besedy na téma Gamblerství

Koncert proti drogám

Leden
(neuslatečnilo
se)

Mimo plán

Tyto besedy by|y odloženy

Urěeno všem žákům školy, drogy v hudbě _
kladné ohlasy

Projektový den Finanční
sramotnost

Duben
-mimo plón

Určeno všem žiákům školy, prevence
zadluženosti obwatel

Pracovní nap|ň MP a prevence
kriminality m|áÁeže

Besedy na téma rasismus,
nacionalismu

Květen
- dle

pIónu
- mimo

plán

Urěeno žakům 1. ročníků, velmi kladné ohlasy,
Živá diskuse

Pro žáky 3. ročrríků, beseda se dotkla i tématu
drogové závislosti

V průběhu školního roku2012l20l23by|y řešeny $rto sociiílně patologické jevy:

- Záško|áctví a neprospech _ řešeno opakovaně se zastupci lýchovné komise a rodiči téměř
ve všech třídách školy

- Drogová problematika _ byly provedeny testy na přítomnost alkoholu u2 žnktu oba testy
byly pozitivní

- Většina dalších přesfuplni byla řešena třídními učiteli. Počet pffpadů záškoláctvi a
neprospěchu se stále zvyšuje.

- KrádeŽe * řešeny ve třídě l. oP. Policie a přesfupkové řizent.
- Byly řešeny 2 případy šikany ve třídách 1. oP (mímější forma, postačila domluva) ave 2.

oP (šikanovaný žÉkbohuŽel přestoupil na jinou školu, posléze zanecha|vzdě|áníi
šikanující Žík).
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6.2 Hodnocení práce vÝchovné komise ve školním roce 201212013

Komise pracovala ve složení Mgr. Dudová, Ing. Zbožinková dle plánu ptáce, kteý byl pruběžně
zpracovin podle podmínek.

l) Plány práce předmětů občanská nauka a psychologie byly splněny. Ve všech ročnících SoU a
1. a 2.ročníku oU byla občanská nauka vyučoviína dle nových ŠVP.

2) Minimální preventivní program - na jeho zajištění se podílela Ing. Zbožínková ve spolupráci
s třídními učiteli. Jeho hodnocení je uvedeno samostatně.

3) Kultumí akce' Domníváme se, že otganizace kulturních akcí je důleŽitou qýchovnou sloŽkou
školy. Letos jsme se zúčastnili divadelního představení Ať žije Bouchon (Divadlo Brod),
filmového představení Ve stínu a ýchovného koncertu Proti drogiám.

4) Zajištbvání exkurzí a doplňkových akcí. V této oblasti povaŽujeme za nejdůležitější pomoci
Žakům při vsfupu do pracovního procesu. Všichni vychazející žáci školy se zúčastnili besed
s pracovnicí UP v Uherském Hradišti. V rrámci předmětu Ekonomika navštívili vychénejíci žáctÚP
v Uherském Brodě.
Byl realizován program S tebou o tobě (balíčky a materiály s tématikou reprodukčního zdraví.).
V prosinci si žáci vyzkoušeli přímou volbu prezidenta, kÍerou jsme se zapojili do celostátní akce
Studentské prezidentské volby.
Uskutečnila se beseda s MUDr. Uzlem na téma Sexualita, Žáci školy shlédli ukazku kanisterapie,
v dubnu proběhl projektovy den na téma Finanční gramotnost.
od letošního školního roku začala spolupráce s Unií mentorů, v jejímž rámci bylo realizoviíno
školení učitelů _ bylo lyškoleno 12 mentoru. Současně bylazahájena činnost školního parlamentu,
jehož hlavní akcí byla propagačně zábavná hra Řemeslo má zlaté dno určená žákt.rcr. 6. a 7 .tŤid
brods\ých ZŠ.

5) Spolupráce s vedením školy při evaluaci a řešení l^ýchovnÝch problémů. H|avní zátéž práce se
žáky leži na třídních učitelích. Problémových Žaků sÍíle přibývá, nejčastěji se řeší problémy
s dochrízkou, neomluvenou absencí a také nekénru. Výjimkou není ani drzé choviíní, k'rádeže,
experimenty s drogami. Pro příští školní rok zůstává úkol sjednotit qýchovné postupy všech
pracovníků školy.

6) Vzdělávání. Dalšímu vzdělávríní se snažíme věnovat velkou pozornost. Proběhlo školení všech
pg pracovníků s členem Unie mentoru Mg.. Hrdinkou natémaRizikové chování mláňeže.
I v letošním roce pokračovala modemizace vyuky IT technikou.

7) Přehled výchovných opatření za školní rok20l2l20l3:

2.st.z chování
3.st.z chování
DŘŠ
DTU
DUOV

l. pololetí:

19
15
10
26
1

2. pololetí

2I
13
I2
29
a
J

T2



PŘŠ
PTU
PUOV
PV

t4
15
33
6

4
t7
l9
4

8) Přehled absence za školní rck2012l13

Celkem OV
Neomluvená oV
Celkem teorie

Neomluvená teorie

Celková absence
Ztoho neomluveno

2. pololetí
14 465

789
22784

1252

37 249
204r

163 l9
t295

t22t0t4
2079

37393
3374

Doporuěení pro vedení školy:

1) Věnovat zvýšenou péči problematice záško|áctví 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) V příštím školním roce uskutečnit opet propagaěnihru Řemeslo má zlaté dno a zvážitmožnost
organizace tohoto podniku ve dvou dnech _ i pro Žáky mimobrodských škol' najít moŽnost
financování této rozšířené akce (cca 5000Kč).

ó.3 Hodnocení práce rnýchovné poradkvně za školní rok 2012113

Zék|adempráce ýchovné poradkyně bylo řešení aktuálních problémů se žélky'poradenství pro
žéky a jejich rodiěe, spolupráce s třídními učiteli. Zvláštni pozornost je věnována žákům
s poruchami uěení, zdravotními a sociálními problémy. Pokračovala integrace sluchově
postiženého žlJr.a"lí.aÍy v letošním roce úspěšně dokončil studium a získal ..ýuční list opravríř
zemědělských strojů.
I v letošním roce byl na škole reaIizován program Podpora romských žaků. Finanční podporu
získa|i v 1. pololetí 2 žáci, v 2. pololetí z důvodu vysoké absence nikdo.

Dalším důležitým bodem je pomoc žakům při jejich vsfupu do zaměstnání nebo informace o
moŽnostech dalšího vzdě|ávéni. Byly realizovány besedy pro všechny vycházďjíci žěky
s pracovnicemi Úp v Uherském Hradišti.

DůleŽitou souěástí práce výchovné poradkyně je spolupráce se sociálním odborem MÚ
v Uherském Brodě a kurátorem pro mládež. Vzhledem k tomu, žetada žáků je sledoviína
kurátorem, je nezbytná operativní spolupráce s kurátorem a sociálním odborem.
V letošním roce byla zahájena spolupráce s Unií mentorů, v rámci níž proběhlo školení pg.
pracovníků na téma Rizikové chování mládeže a školení 12 učitelů _ mentoru na téma Mentoring.
Byla zahájena činnost školního parlamenfu, kteý se od 2. po|oletí schézí pravidelně * minimálně
1x za měsíc.
Významnou oblastí práce výchovné poradkyně je zajišťování kulfurních akcí ( viz hodnocení práce
ýchovné komise).

1. pololeti
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Další činnost je rozvedena v Hodnocení práce qýchovné komtse.

z. Úaaje o dalším vzdělávání pedagogiclých pracovníků

Škola má zpracovaný plan dalšího vzdě|ávént pedagogických pracovníků s výhledem na několik
let dopředu, kteď je součástí celoškolského plán práce. KaŽdoročně je upřesňoviín dle priorit a
možností školy. Ve školním roce 2012-2013 bylo především dďší vzdělávéni zaměřeno na získéni
inťormací o organizaci a pruběhu nových maturitních zkoušek, zajištění závěrečných zkoušek
všech uěebních oboru d|e IZZZ a Kvality 1. Rovněž se vytváří studijní materiálpro žríky učebních
oboru v rámci projektů l.07 a projektu Šablony.

8.Úaaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

8' I Prezentace škol]l

Obor Termín Akce
Malíř unor

březen
duben

květen

PRIMALEX Břasy - prezentace
Krajské kolo HMTT _ organizace
Stavební veletrh Brno
COLORLAK Staré Město - školení
KIRCHNER Vizovice - Drezentace

ínstalatér únor
březen

duben
květen

JOHN GUEST Ceské Budějovice - prezentace
Krajské kolo HMTT otrokovice
ALCAPLAST Břeclav - školení
Stavební veletrh Brno
WAVIN Kostelec nad Labem - prezeÍLtace

Zaltradruk listopad
duben

květen
červen

Kateřinský j armark Uh. Brod
Velikonoční jarmark Slavičín
Den řemesel Kaňovice
Den Země Uherský
Prezentace oboru naZŠ Prakšice
Jarmark Uh.Brod

Zednk unor
březen
duben

Lorenc Staré Město - školeď
Krajské kolo HMTT Vsetín
IIELUZ Dolní Bukovsko _ školení
Stavební veletrh Brno

ozs březen
květen

Krajské kolo HMTT _ organizace
Celostátní soutěŽ Bruntál

Mechanik
opravář
motorových
vozidel

unor Kraj ské kolo Automechanik junior Val.Klobouky

Pod1ahář březen
duben

KNAUF Praha - školení
Podlaha Cup 2013 tlh. Brod - organizace
Stavební veletrh Brno

Tesď unor Lorenc Staré Město - Školení
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březen
duben

Březovják Bojkovice - školení
Krajské kolo HMTT Valašské }líleziiíči
Stavebď veletrh Bmo

Autotronik březen Enersol _ Krajská soutěž otrokovice
Enersol - Celostatní soutěž Cheb

Dďší aktivity:
Řlj en _ Leden _ pr ezentace školy při schůzkác b vy chazejících žeků ZŠ
zu3en _ Veletrh vzdě|ávániHodonín
Leden _ Den dovedností pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ
Červen _ Řemeslo máz\até dno _ pro žáky 6. a7 . třid ZŠ

Přehled sportovních akcí za školní rok 201212013

ZáÍí

Ri;en

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

BŤczerr

Duben

Květcn

Červen

Střelba ze vzduchové pistole
Děvčata 3. Místo
Chlapci 4. místo

Lední hokej-chlapci 3.místo

DruŽební setkiíní v Novém Mestě _ sportovní utkání volejbal, sálová kopaná

odbíjená UBL chlapci-3.místo

Sálová kopaná UBL- 3.místo

Florbal sŠ usr chlapci -1. místo

Lyžďshý zájezd do Rakouských Alp' Matrei

Velikonoční 1at'ka-soutěž UBl-pořadatel. nďe škola _ chlapci 2. místo

Basketbal sŠ ugr-ch1apci-4.místo

Atletika sŠ uer- chlapci 3. místo

Kopaná SŠ ,' o pohrár ředitele SoU..- pořadatelem naše škola
Chlapci.3. místo
DruŽební setkríní se školou z Nového Města nad Viáhom _ kopanrá" volejbal

8.3 Uspěchv naší škalv:

Naše škola by7a pořadatelem Krajské soutěže ',Il7edžtme mladé technické talentý, pro obor
Malíř a opraviíř zemědělsloých strojů pro všechny školy Zlínského kraje. V soutěŽi mďířů
v kategorii jednotlivců obsadil náš Žák lan Pražák 2. místo. V Krajské soutěŽi opraviffi
zemědělských strojů jsme v jednotlivcích obsadili 1. Martin Hošek a 2. míýo Lukáš Janlcťl.
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Naši Žáci se umístili v Krajské soutěži oboru tesď na 2. místě _ Petr Babulík, Dominik
Uherek a Tomáš Úrednieet v kategorii druŽstev. V kategorii jednotlivců obsadil v KS oboru Tesař
žák Petr Babulík l. místo.
V krajské soutěži HMTT v oboru Zednk získali nďi žáci Martin David a Tomiíš Pippď 2. místo
v kategorii družstev.

Žact z. ročníku oboru podlahrář Pavel Varaďa a Miroslav Dlapa obsadili 1. místo
v celostrítní soutěŽi PODLAHA CUP 2013 pořádané Cechem podlahrffi ČR ve spolupráci s naší
školou.

8.4 Další soutěže školv:
SoutěŽ o nejlepšího svářeěe SoU I.Jh. Brod v oboru Instalatér
SoutěŽ o nejlepšího svářeče SoU Uh. Brod v oboru opravář zemědělských strojů
SoutěŽ dovedností pro obor opravař zemědělských strojů pro 3. ročník
SoutěŽ dovedností pro obor Automechanik pro 2. a 3. ročník
organiz.ace soutěží dovedností pro žéů<y záMadních škol v oboru Mali| Tesď, KÍEl:nář' Pekď'
Klempíř, Zeďník, oZS,Automechanik
Mistrovství ČR v orbě _ konalo se v záňí 2013 v Benešově. Jako jediná škola jsme zasfupovali
Zlínský kraj. V tďo celostátní soutěži jsme se umístili na 3. míýě.

8.5 Exhlrze a odborné výstav}l

VYHoDNoCENÍ PLÁNU EXKURZÍ

ZA ŠKoLNÍ nor 20l:,a0l:

Učební obor odpovídá Plnění

Stavební veletrh Brno

zajimavé stavby Uh. Brod _ dle
situace a moŽností

všechny stav. o.

všechny stav. o.

Jankoqých

Zi, Je, Ja, Hb

splněno

splněno

l. Úoa;e o ýsledcích inspekční činnosti provedené čS|

Česká školní inspekce Zlinský inspektorát

Temín inspekční činnosti: 25. záŤí2012

Předmět inspekčď činnosti: Následná inspekční činnost zaměŤená na odstranění zjištěných
nedostatků uvedených v inspekční zptávě čj. ČŠtz-assttz-z v oblasti souladu školních
vzdě|ávacích programů s rámcoqými programy a otganizace vzdéIávání, které škola poskytuje.
Ve lhůtě stanovené ČŠt inspekčď zprávou ej. ČŠtz _ 638112-Z byla přijata opatření k odstraněď
zjiŠtěných nedostatků. Tato opatření byla splněna.
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vKč
neinvestiční: schválenÝ rozpočet uoravenÝ rozoočet
Platy pedaeosů 15 356 807,00 15 014 907.00
ostatní osobní nríkladv oďasosů 430 000,00 290 500.00
Platy nepedagogů 4 t40 852.00 4 050 652.00
ostafirí osobní niíkladv
nepedagogů 30 000.00 30 500.00
ONIV ořímé 7 238 381.00 7 066 342.00
ONIV orovomí s 578 000.00 6 630 000.00
NIV ostahí 306 500.00 3 294 222.t2
Celkem 33 080 540,00 36377 123.012

10.Základní údaje o hospodaření školy

|0.|. ZÁvazxÉ ur.lzlrrr,n RoZPočTU PRo RoK2012

V pruHhu roku došlo k nrísledujícím změniím rozpočfu:
l. změna rozpočfu proběhla v červnu, kdy došlo k naýšení fin. prostředků na:

. předsedy zkušebních komisí:
- sociálně znevýhodněné romské žáky (účelová dotace):
. opravy a udržování

/ diůe zapojen IF ve výši 25| 000'. Kč na opravy apdržovéni|
. projekt,,Šablony.. (účelová dotace)
- projekt ,,Skripta.. (účelová dotace) _ proplacené náklady 1. MZ
- podporu řemesel (účelová dotace)

2. změnarozpočtu proběhla v záŤi, při které došlo:
a) ke sníŽení Íinančních prostředků na platy azál<owté odvody z důvodu vládních úspor:

7 440'.Kč
4 000'- Kč

300 000'00 Kč

99678l,20Kč
244273,81Kč
306 500"00 Kě

. 330 155'. Kč
- 89 055,- Kč
- 9 245,-Kč
- 645,- Kč
- 150 086'- Kč

. platy pedagogických pracovníků

. platy nepedagogických pracovníků
- ooN pedagogických pracovníků
- ooN nepedagogických pracovníků
- zdravotni + sociální pojištění' FKSP
b) ke zvýšení rozpočfu na:
- provoz Áicence EES/ 102 000'- Kč

3. zněnarozpočfu se uskutečnila v říjnu, při které došlo:
a) ke snížení finančních prostředku na platy a zákowÉ odvody pedagogic\ých pracovníků
z důvodupoklesu ýkonů:

investiční: schválenÝ roznočet upravenÝ rozpočet
dotace od ďizovatele 0.00 s 406 751.00
dotace ze stiítrrího rozpočfu o.o0 0,00
dotace v riímci RoP 0.00 0,00
dotace ze stiítních fondů 0.00 0.00
Celkem 0,00 5 406 751.00
odvod z investičního fondu: 200 000.00 200 000.00
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- platy pedagogických pracovníků - 142 000,- Kě
- zďravotni + sociální pojištění' FKSP - 49 700,- Kč
b) ke zýšení rozpočtu na
- učební pomůcky 1 000'- Kč

4, zména rozpočtu proběhla v listopadrr, při které došlo:
a) k převodu fin. prostředlni mezi dohodami a platy:
- dohody pedagog. pracovníků - 130 255,- Kč
- platy pedagog. pracovnrků 130 255,-Kě
- dohody nepedag. pracovníků 1 145,- Kč
- platy nepadag. pracovďků - 1 145,- Kč
- zvýšení příspěvku do FKSP 1 291,- Kč
b) ke zv.ýšení rozpočtu na:
- učební pomůcky 5 016,- Kč
- na výšení podpory řemesel (účelová dotace) 167 300,- Kč
c) proplacení nákladů z projekfu EU
- projekt ,,Skriptď. (účelová dotace) - proplacené naklady z.MZ 554 711,29 Kč
- projekt ,,K|Nz1r,, (účelová dotace) - proplaceny nráklady l.MZ 509 648,06 Kč
d) k promítnutí investičď dotace do závazných ukazatelů:
. investiční dotace 5 4a6 751.00 Kč

5. změnarozpočtu proběhla v prosinci, při které došlo:
- k promítnutí poslqrtnutí zálohy na projekt ,,Kurzy.. 525 oo7,76Ké

6. změna rozpočtu proběhla v prosinci, při které došlo:
- socíálně znevýhodněné romské Žráky (účelová dotace): 9 000,- Kě

Účelové dotace

33006 Projekt Tvorba qffiouých materiálů Wo žíky se speciálními vzdělávacími potřebami, s
vyrŽitím ICT a noých vzdě|ávacích metod
poskýnuto: 798 985,10 Kč použito: 798 985,10 Kč

33030 Projekt Kurzy rozšiřující a zkvalitňující výuku techniclqých oborů a řemesel
poskytnuto: I024 655,82,00 Kč pouŽito: I oz4 655,82 Kě

33353 Přímé náklady navzďě|áni
poskytnuto: 26 439 901'00 Kč použito:26 439 901,00 Rě vníceno: 0,00 Kč

33160 Projekty romské komunity
poslqrtnuto: 13 000'00 Kč pouŽito: 7 408,00 Kč vráceno: 5 592,00 Kč

33031 Šablony
ZáIohově poskýnuto : 99 6 7 81'20 Kč

lnvestice
Poskýnuto:5 406 751'00 Kč použito: 5 40675I,00 Kč wáceno: 0,00 Kč

Dotace od Města Uherský Brod nebyla poskytrruta.
ZávanÉ ukazatele rozpočtu byly čerpríny v souladu s rozpočtem.

t0.2. PŘnru,no o pr,uĚxÍ RoZPočTU IYBRAI\ÝCH PoLoŽEr N{ÁKLADŮ a vÍnosŮ tILAvNÍ
črxuosrr
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1. Cerpání rozpočtu nókladů hlavní činnosti

Mzdové prostředky
Na platy bylo ze státního rozpočtu čerpáno: 19 065 559,- Kč
z toho: nepedagogičtí pracovníci: 4 050 652,-Kč

pedagogičtí pracormíci: 15 014 907,.Kě

Na odměny pedagogických pracovníků bylo použito 60 000,- Kč z Fondu odměn.

Na ooN ze státního rozpočtu bylo čerpáno: 321000'- Kč
ztoho: nepedagogiětí pracovníci: 30 500,- Kč

pedagogičtí pracovníci: 290 500'- Kč

Na ooN bylo dále vyplaceno v souvislosti s realizací projektů částka 1244 250,- Kě, a to:
- Tvorba výukových materiálů pto žáky se speciálními vzdě|ávacími potřebami, s vyrržitím

ICT a nových vzdě|ávacich metod 764 1I5,-Kč
- Kurzy rozšiřující a zkvalitňující qffiu technických oboru a řemesel 4221|5,-Kč,
- reaIizace projektu Šablony 58 020'. Kč

DDHM učební pomůcky
Rozpočtováno: 1 27I,06 tis. Kč, skutečnost: 4IT,45 tis. Kč, plnění: 32,37yo
Piínován byl nákup ýpočetní techniky vrámci projektu Šablony, kteý organizoval Z|ínský
kraj.Výběrovéiizeni na nákup výpočetní techniky bylo nakonec zrušeno stím, žekůdá škola si
jej bude zajišťovat sama. Z časových důvodů jiŽ toto nebylo moŽné zajistit do konce roku 2012.

skutečnost

k 31. 12.2011
Upravený rozpočet

2012
skutečnost

klL.Lz.20L2
% p|něni rozpočtu

2012
nárů!ď'u

aOLU20Lr
'RIME NAXLADY CELXEM 28 10q11 z' 1ÍlJ} 7aa6il,ti 99,1' z d
tono:

Mrdové Drostředkv 20:toll! 20 tl69-5! 21il18,4; 102.6 3.tU
501' P|aw zaměstnanců 19 228.O: 19 678,2:l 19 125,5( 97,ri -0.s:
502' ostatní olatbv I o73.! 79!,31 18429: ?379: 7S-4:
zákonné Doiištění a FKSP 5 911,4! 7 089,9: 7156,1i 100.9: ?.5/
503. Pov.poiistné p|ac.zam. (mimo 5038} 6 719.1 6 894.s: 6 964.5( 101,Ot 3,6:
5342 FKSP 792.2' 195.4: L9I,6i 98,O1 '0,31

ostatní ořímé nák|adv 895,4: I 553,4; 697,5, 44.91 -2Z.La
z toho:

5135 Učebnice, šk.potř. zdama 0.0( 0.01
5136 KnihV, učeb.pomůckv mim DDHM 774.2 L4.4! 64,O', 444,61 -91.(}

5]'37 DDHM učební oomůckv 192.6Í L 27t,Ol 477,4! 32,3" 113.6!
5167 9užbv školení a Wdě|ávánÍ 23.91 \7  q ' 62,4 ro7,7" 160,5,
5173 cestovné. cest.náhEdv 0.0( 2,01 2.Oi 104.1!

PRo\,ozNl NAXLADY cÉl.J(EBl 27 551,{X 10:l{t2.1! 118&ts: 11s3; -55,8{

I toho:
5137 Dobnúd|fuhod.hřr*nú 1 7  . 7 t 64.O( 897.9i 1.102,9: -50,0!
z toho: Wbávení učeben' |abďatoří a kabinetů 301.5 0.{x 186,2r

mňzení PC 8S1.3 0.0( 8.4r
513. Materiá|' roteriál na oD| 2 773,6 1 819,8 2 755.51 151.4i 26.71

z 026,7 . 2 161.0( 7822.2: 4431 -10,o
5164,5 Nájemné, nájem za púdu 74.41 187.0( 62.d 33-1( -77,21
515. ostatní sIUžbv 1067.4 680.0( to7.o' 45,1t 7L,Z:l
z toho: úk|id a údržba 0.01 0.0( 18,1

údÉba SW 108.1( 102.0r 49,6.
5777 opcw a udÉ'(mim lsPRoF|N) 16 034,2 73t,Ol r 342,71 183.6! -91.6:
9551 OdDisv maietku 1 51s.8( 1 505.0r 1 480.81 98-41 -z,E

rÁKLADY cELKEM 55 659,21 39 4!5,12 qtr742,64 r03,3t -26,&

l tohoi NIV ESF
',uz 13404,33006, 33012, 33019, 33030, 33031, 33439) 426.s1 z 420.4 3012.91
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Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Rozpočtověno.. 64,0 tis. Kč, skutečnost: 897,90 tis. Kč, plnění: I402,97%o.
Skutečnost byla ovlivněna zejména rea|izaci dvou projektu.

Rozbor energií

E1ektřina
Voda
Zemníp|yn
Celkem

oproti tozpočtu došlo k úspoře ve spotřebě všech druhů energií. Důvody jsou následující:
Voda - proti rozpočtovanému stavu byla nižší spotřeba o 300 m3. Důvodů je několik:

- výměna rozvodů vody v areálu Yazavá,
- niŽší stav Žáků ubytovaných na DM v 1. pololetí,
- celkový pokles Žríků.

Zemntplyn - v uspoře došlo v areálu Sv. Čecha. Domníváme se, že úspora můŽe souviset s
qýměnou oken v roce 2011.

Nájemné
rozpočtoviíno: 187 tis. Kč, skutečnost ó2 tis. Kč, plněrrí: 33,160Á
niŽší čerpríní je způsobeno nrásledujícím:

- na základě dohody mezi ředitelem školy a vedením fi'my ZEMASPOL Uherslqý Brod, a.s.
nebyly fakturoviíny žádtté nríklady spojené s proniíjmem prostor za tok2a12 $oryočtováno
l45 tis. Kč)

opravy a udržování
rozpočtováno: 731000'00 Kč, skutečnostt 342777,70 Kč, plnění |83,69yo.
Mimo plan byly reďizovány následující akce:
oorava svodu dešťové vody (4 232,- Kě) - dne 28. 2. 20t2 došlo k odcizení měděných svodů
dďtb'é..dy * b"do"c e|. rrrr. Věc byla oznétmenana Policii Čn' vinika se však áepodařilo
zjistit. Byla provedena oprava svodů _ řešeno jako pojistná udiílost. Pojišťovna uhradila částku
3 232,- Kč, spoluúčast SoU Uh. Brod činila 1 tis. Kč.
oprava sk]enílď (69 276,- Kč) - v srpnu 20|2, v důsledku silného větru při bouřce, došlo
k poničení skleněných ýplní 2 skteníků v areá\u sou LIh. Brod - Yazová. Škoda řešena jako
pojistná událost. Pojišťovna uhradila opravu skleníků ve qýši 68276,- Kč, spoluúčast SoU Uh.
Brod činila 1 000,- Kč.
oprava 'v.ýkopu (6 402,- Kč) - ve dvoře školy' na trase kana|izace' došlo k propadnutí vozovky.
Místo propadu bylo nutno otevřít, zda nedošlo k poškozeru kana|izace, Následně bylo místo
zasypáno, zhutněno a poloŽen asfaltový povrch.
oprava oplechoviárrí střechy (1 606'- Kč) - při prudké vichřici došlo k uvolnění k oplechovríní
střechy na štítu školy. Z důvodu hrozby utrženi plechu a moŽnému zraněni osob nebo nrásledné
škodě na cizím majetku (parkujících vozidel) bylo přistoupeno k bezodkladné opravě odbornou
firmou za pomoci vysokozdviŽné plošiny.
oprava ooěrné zídky (84 598'- Kč) - v pruběhu roku došlo ve dvoře areálu školy k prasknutí
opěmé zídky a k črástečnému vychýlen adky. Vzhledem ke staw ndky byla oprava v roce 20|2
zaŤazena do plrínu oprav na rok 20|3. K závěru roku však došlo k častečnému zborcení opěrné
zídkq, a proto škola byla nucena přistoupit k urychlené opravě _ k vybudování nové.
oprava vstupu do budov.v E (1|9 982,- Kě) _ vstup do budovy E byl tvořen pouze kovo'iými
dveřmi vyplněné jednoduchým sklem' které byly zkřiveny a nešly dobře dovírat. Ke zkřivení došlo

rozpočet

698,00
313,00

1 150,00
2161,00

skutečnost

617,73
291,28
9r3,22

182223

% plnění

88,5
93,06
79,4r
84,32
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vlivem poryvu větru, kdy vítr vyvrátil celé dveře, dveře se skříŽily v nosné konstrukci a staly se
neopravitelný,ni. Z toho důvodu bylo přistoupeno k urychlené výměně dveff a opravě přilehlých
prosor.
oprava WC budovy D (I2 302'- Kč) - z důvodu prasklé plastové přívodní hadičky k nádrŽce WC
došlo k úniku vody a k nrásledným škodám na majetku _ k zatečení a prolomení sádrokartonových
kazet stropr4 k zatečení vody do svítidel' k nabobtruíní dveff a k poškození maleb. Ke škodě došlo
o víkendu, škoda byla zjištěna až v pondělí. Řešeno jako škodní událost. Pojišťovna uhradila
částku 11302,- Kě, spoluúčast školy činila 1 tis. Kč.
oprava suterénu budovy C (273 6a8,- Kč) . po návrabl zaněstnanců po Novém roce do zaměstnéní
bylo zjištěno' že došlo k zaplavení sklepních prostor na budově C. Po provedeném monitoringu
kanalizac,e a zpracovaném odborném posudku pojišťovna souhlasila s úhradou nríkladů za optaw
omítek, opravy podlah a vymalování. Váledem k tomu, že pod celou chodbou vedla kanalizace,
škola přistoupila i k výměně rozvodů kanalizace, neboť nemělo smysl dělat nové podlahy a nechat
v původním stavu starou kanalizaci. Plnění pojišťovny činilo 156 830'- Kě' zbyvající část nríkladů
na opravy škola řešila z prostředků školy.
oprava niířadí (24 535,. Kč) _ byly provedeny opravy křovinořezů, sekaček a seřízení měření
stroje na měření emisí ýfukových plynů.
oprava kotlů (10 904'- Kč) - opravy kotlů v kotelnách na zemní plyn.

ostatní služby
rozpoětovríno: 680 tis. Kč, skutečnost 307,07 tis. Kč, plnění: 45,|6yo
Rozdíl mezirozpočtovanými náklady a skutečným čerpáním je způsoben:

- nečerprání nrákladů za služby v prostorách Zemaspol (na zíkladě dohody mezi ředitelem školy
a vedením firmy ZEMASPOL Uhersloý Brod, a.s. nebyly fakhrrovany žÁdné nráklady spojené
s pronájmem prostor zarok2012), rozpočtovány náklady 83 tis. Kč,

- v kategorii,'ostatní sluŽbý. rozpočtovány náklady licencí za software v PC školy
zajíšťované Zlínslcým krajem (102 tis. Kč) - proúčtováno na účet 5l8 60 pořízení DDHM

- zbyvajicí rozpočtované náklady jsou proúčtované v položce ,,ostaftlí nríkupý..

Odpisy majetku
rozpočtoviáno: 1 505,00 tis. Kč, skutečnost l 480,85 Kč plněď: 98,400Á
- niŽší čerptíní na hl. činnost bylo způsobeno přeúčtováním odpisů na doplňkovou činnost a to na
ubytovrání' stravování, svďoviání a pronájmy.

2. Plnění rozpočtu uj,nosťt hlavní činnosti
Přehled o plnění rozpočfu vybraných položek výnosů hlavní ěinnosti

v tis. Kč
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skutďnoí
k 31. 12.2011

Upravený rozpočet
2012

skutečnost
h,31,.!2.2012

% plnění Íozpočtu
20x2

96 náÍústu
mlzlzOlL

výruosvcrusu 55 759,4t :p415.12 40?78,87 1o3Á .2ú,,8t

Výnos'y r v|*níctt vý*mů 29:155 2l:iE.,U 218,L1 tl1,Ol -15,4

z toho: n/nosy z pmdeie služeb v.7: o.0( 67.0 93.1!
oroduktiní onice žáků t6L7,4t 9m,(x 1067.91 118.61 -3.9;

stnmé gaz.{. I ff)s.{X to37,zl ,n 5.9i
pop|atky za uMování 298.0r 2N.01 310.1r L29.2: 4.01

ořísoěvek na úhradu nák|'v ZUŠ 0,0( 0.o{ o.0(
V\inosv z oronáimu 0.0( 0,0( 0,0(

čerpání Íondů t 2L19: 75!t 0( 841,5t 111,7 -?8;ri

z toho: fond oběžnÍch aktiv, Fř.SP 331.01 0.& 4.71 -9t,5;

fond odíĚn 35,O1 21n.(x 60.{x 30.o 7\Ai

rezemí ford 63!t.3( 302.0( 525,8! 174J: -17,7!

investični Íord 209.iU 25t.(} 251.0( looÍl ,!ra'.
oíatní vúnow z činnosti 9ď'7Í 50,0( 890,9: 77ala1 -7,4

0.0( 0.fr 0.0(

Výnosy vybraných mfot.vládlnsrhuc{ z tÍanďerů í} 585,q fign,t:, #fln 1{n5l -27;ti

reťedhr SRt 27 &3.41 29273.3'. 29 458.9t 1&),61 7,51

tředkv Úsc + i 23 181.6{ 7 103.8r 7 103.& 100.{t -593|

Stravné _ rnýpadek způsoben dalším poklesem stavu Žáků od zéří ato zejména v maturitním oboru.
TrŽby Za ubytování _ vyšší plnění z důvodu:

- rozpočtováno na obsazenost DM ke konci roku 2011' ato 3l ubytovaných
- vyšší vyuŽití kapacity DM od zžňí ďo prosince 20L2 .51 ubytovaných
- ubytovaním Žáků SPŠ LIh. Brod z důvodu rekonstrukce vlastního ubýovacího zaŤizeru (zaři

16žáWříjen 10 žáktl)
Produktivní prárce ž:ákn _ plrínovaný rozpoěet byl překročen o 167 948 Kč. A je potěšitelné, Že se
podďilo zakánkově naplnit téměř všechny učební obory.
Krajináři: 145 376'00 Kč
opraváři zemědělských strojů: 52 500'00 Kč
Malíři: 1l0 834'00 Kč
Automechanici. 86 100'00 Kč
Tesďi: 91 418'00 Kč
Podlahríři: 33 429.00 Kč
Instalatéři: 10 208'00 Kč
Zednici 244 7l3'00Kč
Pekaři: 293 370.00 Kě
o překročenítÍžeb se nejvíce zaslouŽili pekaři azedruici.
ostatní tržby _ poplatky žák.ů za čipy, vystavení duplikátů Žákovských knížek, Za pracovní
oblečení a obuv při skončení studia za opis v'ýučního listu, za tester na drogy.

Do hospodďení školy byly zapojeny fondy:
Rozpočet skutečnost oÁ p|néní

FKSP 0,00 Kě 4 726,00Kč, x
Fond odměn: 200 000'00 Kč 60 000'00 Kč 30,00
Fond rezervní - účet 413 390 000'00 Kč 5l7 86|,26Kč |32,78
Fond rezervní - účet 414 25 -000,00 Kč 7 993'00 Kě 3t,97
Fond reprodukce: 251 000,00 Kč 251 000'00 Kč 100,00
Celkem 753 000'00 Kč 841 580'25 Kč 171,76

Fond odměn- použit pouze na odměny pedagogických zaměstnanců. U nepedagogických
zaměstnanců se podařilo ušetřit prostředky na platy dfty řady organizačních změn, z tohoto
důvodu nebyl fond odměn použit.

Rezervního fondu - účet 413
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ostatní výnosy

Přij até poj istné nahrady
Jiné pffjmy
ostatní výnosy

Rozpočet skutečnost
0 320 166'00 Kě
0 30 75l'00 Kč

50 000,00 Kč 569 256,10Kč

27 500"00 Kč
20 628'00 Kč

274 854'08Kč
165 240'18 Kč

29 639'00Kč

%p|nént
x

x
155,86

3 232,00Kč'
5 000'00 Kč
5 599'00 Kč

27 6|2,00Kč
68 276'00 Kč

11 302'00 Kč

l99 145'00 Kč

- podpora řemesel
- rozšíření přístupového systému do budovy školy na čipy
- úhradu energií
- nríkup školní}ro nríbytku
- úhrada sankce

Fond rezervní _ účet 414
- náklady spojených s pořádáním fotbalového turnaje 2993,00Kě
- sportovní pomůcky 5 000'00 Kč

Nižší čLrprání ronau souvisi s tím, Že se škola v letošním roce nezúčastnila Mistrovství ČR v orbě.

Fond reprodukce:
V souviilosti se zaplavením suterénu budovy C, byl proveden monitoring stavu navazující
kana|izace. Bylo zjištěno' žekana|izaceje v havarijním stavu - v potrubí se vyskýovďy otvory a
vnitřní koroze. Ztohoto důvodu škola přistoupila kcelkové výměně potrubí, až po napojeni na
veřejnou kanalizaci.

Přijaté náhÍady od pojišťovny:
- Zaodcizené měděné dešťové svody
- zaodcizené nrářadí _ míchadlo PRoTooL
- zarozbité čelní sklo vozidla
- zaodcizené ruční nářadí
- ?Aopravu rozbiých skleněných výplní 2 skleníků
- 7aopravu v dusledku prasklé hadičky pfivodu vody

na V/C nabudově D
. zaopravu suterenních prostor budovy C a zatopeného

inventaře a učeb.pomůcek

ostatní qýnosy
vydej spojovacího, hutního a podlahového materiálu do spotřeby na výuku žaků bezuplatně
nabytého.
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10.3. VyrrooNocnnÍ oorr,ŇrovÉ Črrwosrr

vKč

činnost Nák|ady Výnosy
výs|edek

hospodďení

RentoD,trto

{ziskovost)
nákladůŇ

s ško|níjíde|na
91 Autoško|a
92 Svařování
93 Kurzy-školení
94' Poskyt.služeb pro zemědělství
95 Ubytování. cizí
95 Nájmy
Předpokládané zdanění
97 Úroky

3Íl 2718l
775521,8!
826&),7l

149193,41
31m,7(

32W,2)
725(}I],4i
2926í,ú.
1 399,&

339zJ7,L/
23697L2Í
120 183,*
166666,6(

3S/tO:
4ffi2,E

3?s737,7Í

64780,5:

0,fl
25 933,3(
61 390,s:
37$2,5(
77 473,2

T13,2:
1!W?'

200638,3
-29260,U

63 38ts:
0,{x
o,fi
o-{x

q08

a;s
0,45
qD
q25
g%

1,il
-I"ffi

45il

Ce|kem za Dč 912txt4.13 1w'Ť,\.a 3S)73lttl atn

Výnosy celkem:
Náklady celkem:
Zisk před zdaněďm:

- zhlavni činnosti:
. z doplňkové činnosti:

celkem
Předpokládané zďaněnt:
Hospodďslcý ýsledek po zdanění:

Ziskzhlavní ěinnosti :
a) z dotace:

2012
1059 474'93Kč'

704258'46Kč
392 456,47 Kč

20tl
987 747,60Kč
612329'41Kč
375 418'|9Kč

201212011
lrOT
1,15
1,05

10.4. VynonNocnNÍ DosAŽnxnno vÝSLEDKU HoSPoDAŘEnÍ z.l. RoK2012

Zarok20l2bylo dosďeno zlepšeného hospodařského qýsledku a to:
36234,00Kě

418 991'48 Kč
455 225,48 Kč
29 260,00Kě

425 965'48Kč

36234,00Kč,
32 200.00 Kč

- nevyčerpaním účelové dotace Podpora vybraných oboru strojírenství a stavebnictví ve
školách ňzovanýchZlínssým krajem a to ve výši,

b) z vlastních zdrojú:
- rozdílmezi ruíkupní aprodejní cenou ěipů.

4 034'00 Kč

Ziskz hospodrářské činnosti: 418 991'48 Kč
- dosďenr zisku komentoviíno v předchozím bodu.

Zisk po zdanění jsme navrhli rozdělit:
- fond odměn:
- rezervní fond:

200 000'00 Kč
2z5 965.48 Kč
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10.5. Rozron zannnsrNaxosTl A vrzoovÝcrr NÁrc,,lnŮ

objem mzdových nákladů a jednoťiv' dožek platu
k31.12'2012 - h|avní činnoď

Na platy bylo ze státního rozpočtu čerpiíno: 19 065 559,- Kč
z toho: nepedagogičtí pracovníci: 4 050 652,-Kě

pedagogičtípracormíci: 15 014 907,- Kč

Na odměny pedagogických pracovníků bylo pouŽito 60 000'- Kč z Fondu odměn.

Na ooN ze státního rozpočtu bylo čerpano: 321000,- Kč
z toho: nepedagogičtí pracovníci: 30 500'- Kč

pedagogičtí pracovníci: 290 500,- Kč

Na ooN bylo dále vyplaceno v souvislosti s realizací projektů črástka | 244 250,- Kč, a to:
- Tv'orba qfitkových mďerialů pro žráky se speciálními vzdělávacími potřebami, s vnržitím

ICT a noých vzděIávacích metod 764115,-Kč
- Kurzy rozšiřující a zkvalitňující qffiu technických oboru a řemesel 422 115,- Kč
- realizace projektu Šablony 58 020,- Kč

Vyvoj pruměmé mzdy
V roce 2012 došlo v porovnání s rokem 201 l u pedagogických pracovníků ve všech kategoriích
k niffistu pruměrné mzďy, nejvíce u učitelů oY z 16 076 Kč na 17 389 Kč, tj. 8,|6yo.
Co se týče nepedagogických pracovníků, došlo ke sníŽení pruměrné mzdy ve všech kategoriích.
Největšímu propadu došlo v kategorii THP, kde došlo ke snížení pruměmé mzdy z 19 365 Kč na
18 591 Kč, t j .  o774,-Kě,
Z důvodu snížení limitu na mzdy v roce 20|2 byl od čenma 2012 stanoven plat pedagogických
pracovníků dle $6 NV č.564/2006 Sb. (platoý stupeň bez ohledu na celkovou délku praxe).

vt i s . lC Y I G

řádku Ukazabl
schválený
rozDočet

UpÍavený
rozpočet

4. č{vÍ{etí
2012

(;eÍpanI
celkem

% plnění
dtut/rozoočet

l{evyčerpáno
k UR za oMobí

1 2 E 15 16 17
1 Mzdové náklady celkem

z toho:
Účelová dotace

19 957,65{ 20 737,10i 20737 10i 20737 10i 100,0( 0,0(

0,0(
t,statni o6obní nák|ady 1160.00( 1671.r44 16715p 16715p. 100,0( 0,0(
Prosťedky na p|aý
,tom:

,|9 497'65Í l9 065.55€ 19 065 559 í9 (E5 55{ 100,0( 0,0(

,tarcve @ntv (r.ulwl 14 578 U1 14 578 Ui 0,0( 0.0(
lanQov ptaru (r.u1lu) 2916 401 2 916 401 0,0( 0,0{
)sobnl DnDlatkv r.o1 1 311 971 311 97, 0,0( 0,0(
zdměny (ř.o1 12) 444 181 444 1At o.o( 0.0(
fiplatky za |Ecleni (ř'o113) 319 95: 3í9 95' 0,il 0,0(
.vláštnÍ DnDhtkv ff.01 1 4) 24220! 24220! 0,fl 0,0(

1 ( )bspočet né hocli ny (ř. 0 1 3 1 ) 2',t5 1',ti 215 11i 0,(x 0,
/ za Dlescasv (r. 0116) 201 2U 0,0( 0,0(

)statní prípbtk y (ř.01 1 7) 36 6E; 36 66: 0,0( 0,0(
z fondu odměn ff.0119) 60 00( 60 00( 0.0( 0,0(

1 z a ostatntcn zarclu (r.u1zu) 0,0( 0,0(
1 l ,- EsF (ř.0132) 0,0( 0,0(
t{ tmluvni pEA ff.O134) 0,tx 0,u
'l-, )očty pěf. pBcovnklj celkem 77,4t 75,41 74, 74.4
í{To rÉlrnA6nOSti 0.0( 0,0{
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10.6. VytronNocrNÍ PRovEDENÝcrr opnav

Plán oprav na rok 2a12 čini|: 731 000,00 Kč, skutečné .plnění I 342 777,70 Kč, coŽ představuje
plnění 183'690Á.
Mimo plrán byly realizovány následující akce:
opr4-va svodu deštbvé vody (4 232,- Kě) - dne 28.2.2012 došlo k odcizení měděných svodů
dešťové vody na budově čp.111l. Věc byla oznámena na Policii ČR, viníka se však nepodařilo
zjistit. Byla provedena oprava svodů - řešeno jako pojistná udiálost. Pojišťovna uhradila částku
3 232,- Kč, spoluúčast SoU IIh.Brod činila 1 tis. Kč.
oprava skleníků (69 276'- Kč) - v srpnu 20t2, v důsledku silného větru při bouřce' došlo
k poničení skleněných wlp|ní 2 skleníků v areálu SoU Uh.Brod _ Yazová. Štoaa řešena jako
pojistná událost. Pojišťovna ubradila opraw skleníků ve výši 68276,- Kě, spoluúěast SoU
Uh.Brod činila 1 000,- Kč.
oprava v.Ýkopu (6 402,- Kč) - ve dvoře školy, na trase kana|izace, došlo k propadnutí vozovky.
Místo propadu bylo nutno otevřít, zda nedošlo k poškození kanalizace. Nrísledně bylo místo
zasypáno, zhutněno a položen asfaltoqý povrch.
aprava optecnovani *rcchy (1 606,- Kč) _ při prudké vichřici došlo k uvolnění k oplechoviíní
střechy na štítu školy. Z důvodu hrozby uňetr plechu a moŽnému zraněni osob nebo následné
škodě na cizim majetku (parkujících vozidel) bylo přistoupeno k bezodkladné opravě odbornou
firmou z-a pomoci vysokozdvižné plošiny.
oprava opěrné zídhv (84 598,- Kč) _ v pruběhu roku došlo ve dvoře areálu školy k prasknutí
opěrné zidky a k črístečnému vychýlent zíďky. Vzhledem ke staw ndky byla oprava v roce 2012
zatazena do plánu oprav na rok 2013. K závĚru roku však došlo k částečnernu zborcerlí opěrné
zídý, a proto škola byla nucena přistoupit k urychlené opravě - k vybudoviání nové.
oprava vstupu do budov.v E (|I9 982,- Kč) _ vstup do budovy E byl tvořen pouze kovoými
dveřmi vyplněné jednoduchým sklem, které byly zkřiveny a nešly dobře dovírat. Ke zkřívení doŠlo
vlivem poryvu větrq kdy vítr vywátil celé dveře, dveře se skřížily v nosné konstrukci a staly se
neopravitelnýmí.Z toho důvodu bylo přistoupeno k urychlené ýměně dveří a opravě
přilehlých prostor.
oprava WC budov.v D (I2 302'- Kč) _ z důvodu prasklé plastové přívodní hadičky k nádržce WC
došlo k úniku vody a k následným škodám na majetku _ k zatečení a prolomení sádrokartonoqých
kazet stropu, k zatečení vody do svítidel, k nabobtnríní dveří a k poškození maleb. Ke škodě došlo
o víkendu, škoda byla zjištěna až v pondělí. Řešeno jako škodní událost. Pojišťovna uhradila
úístku LI302,- Kč, spoluúěast školy činila 1 tis. Kč.
oprava suterénu budow C (273 608,- Kč) . po návrafu zaměstnanců po Novém roce do zaměstniání
bylo zjištěno, že došlo kzap|averu sklepních prostor na budově C. Po provedeném monitoringu
kana|izace a ryracovaÍ|ém odborném posudku pojištbvna souhlasila s úhradou nríkladů za opÍaw
omítek, opravy podlah a vymalování. Vzhledem k tomu, Že pod celou chodbou vedla kanalizace,
škola přistoupila i k výměně rozvodů kanalízace, neboť nemělo smysl dělat nové podlahy a nechat
v původním stavu staÍou kanalizaci. Plnění pojišťovny činilo 156 830,- Kě, zbývající ěást nákladů
na opravy škola řešila z prostředků školy.
oprava nářadí (24 535,- Kč) _ byly provedeny opravy křovinořezů, sekaček a seiizení měření
stroje na měření emisí qýfuko\.ých plynů.
oprava kotlů (10 904'- Kč) _ opravy kotlů v kotelnách na zemní plyn.

10.6. HosponlŘnNÍ s PRoSTŘnorv PENňžNÍCH roxoŮ oRGANIZAcE
F'ond odměn
Počáteění stav:
Tvorba fondu odměn - příděl ze z|epšeného HV zarok2}It:
PouŽití fondu odměn - odměny pedagogických zaměstnanců:
Konečný stav:

272 085'00Kč
100 000'00 Kč
60 000'00 Kč

312 085'00 Kě
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Rezelvní fond fuořený ze zlepšeného hospodářského výsledku - účet 413
Počáteční stav
Tvorbafondu -
PouŽití fondu:
úrada sankce

příděl ze zlepšeného FIV zarok2}ll
1 195 802'52 Kč

355 403'55 Kě

škola zpřimých ONIV hradila zíkonné odvody'
GG _ počáteční vzdě|ávánt.

29 639'00 Kč
kÍeré měly bý hrazeny z projektu UZ

převod do Investičního fondu na opravu kanalizace 251 000,00 Kč
ostatní provozni nríklady 488 222,26Kč
v tom - podpora řemesel 27 500,00 Kč

- rozšíření přístupového systému do budovy školy na čipy 20 628,00 Kč
- úhradu energií 274 854,08 Kč

33006 -

v tom: zemní plyn:
voda
elektřina

211 510.06 Kč
17 686,42Kč,

45 657'60Kč
- nákup školního nábýku

- žákovské ádle pevná 60 ks
- Žríkovská lavice 30 ks
- žrákovská Židle stavitelná 18 ks
.tabul.eketamická lks
- učitelský stůl 1 ks
- žid|e učitelská 1 ks

Zůstatek fondu

Rezervní fond tvořený z ostatních titulů - účet 414
Počáteční stav:
Tvorba fondu
v tom obdržene dary:
DELIKOMAT s.r.o.
IMTRADEX a.s.
TESYDO s.r.o.
NADACE Synot

Použití fondu:
Nakup sportovních pomůcek - 15 ks míěů
občerstvení na fotbal.turnaj, pronájem setů
UŽití celkem

Zůstatek fondu

Investiční fond
Počátďní stav
Tvorba fondu
a) odpisy se stavajícího dlouhodobého majetku

v tom: dooprávkování 2 ks sklenílďr 450 934,- Kč
b) odpisy z majetku pořízeného v roce2012
c) investiční dotace z rozpoětl zšlzovatele
d) převod zrezewnfrto fondu
e) ostatní _ prodej vozidla AVIA valník

165 240.18 Kč

782 344,8| Kč,

5| 422,96Kč
19 000'00 Kč

5 000'- Kč nrákup materiálu pro qffiu žaků
3 000'- Kč nríklady spojené s pořádáním fotbal.tumaje

6 000,- Kč náklady na mistr. ČR vorbě
5 000'. Kč poÍízeru sportovních pomůcek

5 000'00 Kč
2 993'00 Kč

7 993'00 Kč

62 429,96Kč

98 623,23 Kč

1920 |72,I0Kč

41 628'00 Kč
5 408 751'00 Kč

251 000'00 Kč
37 750'00 Kč

Tvorba celkem 7 657
301'10 Kč
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PouŽití
Technické zhodnocení budov
Zatep|ení a výměna oken dílen odborného výcviku 5 406 751,- Kč
Realizací akce byla provedena qýměna oken' dveří, parapetů. Byly dodríny nové žaluzie.
Došlo k zateplení vnějšího plríště budovy a ploché střechy.
Elektro osvětlení učeben školy čp.l11l 498 433'- Kč
Na základě kontrolního měření osvětlení učeben a tabulí u dvou učeben a 1 dílny oV
Krajskou hygienickou stanicí bylo zjištěno, Že osvětlení tabulí nevyhovuje normě. Vzhledem
k tomu, že ve zbývajících učebnách bylo osvět|eni tabulí řešeno stejným způsobem, rovněŽ
nesplňovalo příslušné noÍmy. Řešením bylo posílení stavajícího osvětlení tabulí.

ii. Uďržbaa opravy
- oprava kanalizace 251 000'00 Kč
V souvislosti se zaplavením suterénu budovy C, byl proveden monitoring stavu navazující
kanalizace. Bylo zjištěno, že kanalizace je v havarijním staw - v potrubí se vyskytovďy
otvory a vnitřrrí koroze. Z tohoto důvodu škola přistoupila k celkové
výměně potrubí, až po napojení na veřejnou kanalizaci.
SníŽení fondu nazálJrJadě vyhlášky č.410/2009 Sb.
odvod do rozpočtu ňzovate|e
ostatrrí _ splátka návratné finanční qýpomoci
Yrácení náwatné ťnanění výpomoci, kterouZ|ínský kraj poskýl na akci Rea|izace opaďení

Uherský Brodúspor energie na Středním odbomém učilišti
Použití celkem

c)
d)
e)

450 934'00 Kč
200 000'00 Kč
457 700.2aKč

7 264 818'20 Kč

Zůstatek fondu

Fond kulturních a sociálních potřeb
Počáteění stav:
Tvorba fondu
Použití fondu
v tom: příspěvek na stravoviíní

kultura, těloýcbova a sport
poslqrtnuté nepeněŽní dary
příspěvek na penzijní připojištění
příspěvek na vybavení
Konečný stav

10.8. PŘnnLED PoHLEDÁVEK ^ z^v AzKi] oRG,{NIZACE

Stav -pohledávek organizace k 31.12.2012 činil 519 112'88 Kč
aktivním byly 3 460 396,I7Kě . Zde se jednalo především o
probíhaj ícím proj ektům školy.

98 623,23 Kč

78t 302,94Kč
|92937,00Kě
141 042'00 Kč
58 97l'00 Kč
14145,00Kč
6 000'00 Kč
57 200'00 Kč
4726,00Kč,

a pohledávky na dohadném účtu
pohledávky váahující se k právě
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Přeh|ed ávad<ů oryanizace k 31.122012

v K č

ČísIo
účtu

Stav

k3LXLmr:2

Ztohoi

ve lh|]ttě splalnGti Po lhůtě sp|atnosti Po |hutě splabGti nd 1mk

|(č Pozn&ilky |(č Poznán}a |(č Poznám|6

32741
32422
32424

331 10

3362
3Á210
374 10
384 10
389 10
378 10

175 427,81
1266m,o
14O90,q

1 431 000,0
1 535 494.0

25s 856,0
597 4r6,U
204'947,4

5 592,(I
7 492,4

,907a,9:.
57 L41,4

r75427,&
1264n{X
14O9O,0(

1 431 000,0(
1 535 494,0(

255 8500(
597 416,0(
2ug7,ď'

s sgeo(
7492,e

329078,9'
57 741,U

!eiv.dodavate|e- fakfu ry přijaté
'ňjaté zá|ohy m ubytování
,řriaté zá|ohylkliče
)řiiaté NFV

|afr ě slnabci / mzdy La 2072

vb.dv 74 7a zdBv atní P oj.

vhdy rulusociá|nípoj.
vtdy 1trydan ze zav.cinn.

iá|oha na dota€

/ýnosy přGtích období

)ohad né účty/nevyf akt'

)statní krátkodobé závazky

tlkem kr.zóvo. 4 740 135,46 4 7/'o 135'4Í o.d x o d
d f f i M y

472LO 33780S,8:
x

x

x

x

x

'ňiaté zálohy É tranďe.y

ilkem dl'záva i 37809.83 o.d o,o[
cc,kň a27A .Z 4At t:rs.41 t u x o.a

10.9. Srav ZÁSoB A CENIN

Zásoby materiálu:

potraviny
čistící materiál
dílenský materiál
ostatní materiál
mazadla
ooPP zaměstnanci
oděvy učni
potraviny pekaři
podlahoviny - dar
výstroj (bezúpl.převod)
spoj. mateiiů {beziryL.pŤ.)
hutní materiál (bezupl.př.)
oleje (dar)
čipy
nafta motorová
benzin Speciál
obaly
benzin natural
LPG

Ce l kem

k 1.r .20r2
70 244,50

17 962,04
52 324,17
15 768,29

0
2 406,99

17 640,96
2 144,09

636 016,01
22 134,50

1 025 809,46
434 181,58

6 3r5,24
4 5z2,gg

12 g5g,3g
0

I  351,30
6 400,19

0
2 328 080,19

k3Í.Í2.2UI2
61 800,82

2I g6l,5g
44167,99
22 634,86

0
2 6g3,99

12 662,31
7 924,89

505 213,98
18 054,00
740 276,69

340 224,37
2 452,26
6 017,00
9 550,39

0
0

6 673,90
692,24

I 802 891,13
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10.10. PŘnnt-np tnvtsrrčnÍcu zÁuĚnŮ,ltvnsttčnÍcrr poŽ.lo,q,vrŮ pŘispĚvxovÉ oncaN|ZACE

Ve sledovaném období by|y rea|izovány, přip. finančně vypořáďány, následující investiční
záměry..

Název akce: Realizace opatření úspor energie na Středním odborném učilišti Uhershý Brod
Cílem této investiční akce byla výměna oken, zatepleni obvodového pláště a zatep|eni stropu
Domova m|ádeže a Dílen oV.
Realizace akce byla ukončena v roce 201l.Ve sledovaném roce došlo k wácení návratné Íinanční
qipomoci Zlínskému kraji, a to ve výši 45? 700,20Kě.

Niízev akce: SoU Uherský Brod _ Zatep|eru a výměna oken dílen odborného ýcviku
Budova dílen je na parcele st.434911 zapsétnana LV 7050 pro ktt772984.
Rozpočtované náklady: 5 582 000,00 Kč
Skutečné nríklady: 5 406 751,00 Kč
Akce byla reďizována nazikJadě investiční dotace Zlínského kraje.
Reďizací akce byla provedena výměna okerr' dveří' parapetrl Byly dodany nové Žaluzie. Došlo
kzateplent vnějšího plaště budovy a ploché střechy. Součástí prací byla v'.ýměna všech
klempířslo.ich prvků, výměna hromosvodů, výměna střešních vpustí a ventilačních hlavic, připojení
deštbvých svodů do kanalir"ace' vyspravení wrější rampy a schodiště.

10.11. PŘnHlnp o NAJATÉM A PRoNAJATÉM NEMovITÉM MAJETKU oRGANIzAcE

ZEMASPOL Uherský Brod,a.s. pronájem qýrobních, kancelářských, hygienických a
manipulačních prostor pro praktickou qffiu žráků oboru opravař zemědělských strojů. Na zríkladě
dohody mezi ředitelem školy a vedením firmy ZEMASPOL Uhers(ý Brod,a.s.neby|y žÁdné
náklady spojené s pronájmem prostor zarck2012 škole fakturovríny.
TJ SoKoL Uh.Brod _ pronájem tělocvičny za účelem výuky tělesné v.ýchovy .

ARAVER CZ,s.t.o. _ pronájem servisních, prodejních, skladových a kancelrlřských ploch pto
oprava a prodej motorových vozidel) azaberyeěení administrativď činnosti.

Delikomat - přefakturace el.energie a vody v souvislosti s umístěním nápojového automatu.

Ministerstvo zemědělstvi Čn - prostory pro tříhodinový seminař pro zemědělské podnikatele

Město lJherský Brod _ přeďakturace nríkladů v souvislosti s konáním voleb do zasfupitelstev
krajů a do Senáfu Parlamenfu ČR, které se uskutečnily ve dnech 12. a.t3.Ťíjnaa|9.aio.rijnu20|2.

L0.Lz.VynooxocrNÍ pno"rnxrŮ . EU

Ve sledovaném období škola realizovala nrísledující projeký:

Projekt Tvorba výukovych materiálů pro žráky se speciálními vzdělávacími potřebami, s
vyttžitím ICT a nových vzdělávacích metod
Projekt je zaměřen na tvorbu materiálů pro žiky se speciálními vzdělávacími potřebami, Žiíky s
LMD, dislektiky, disgrafiky, žět<y zneýhodněné' Žáky zbývalých zvlráštních škol, Žríky znižších
tříd než deváťých, žáky,kteřijsou vzděláváni na odborném učilišti. Matenály, které v něm budou
vytvořeny - skripta, pracovní sešity, prezentace pro výuku budou v elektronické podobě přístupné
nejen pro nďe žéky,aIe mohou bý použity i jinými školami, jenž vyrčují mentrílně postižené
Žtky.
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Cílová skupína bude vzdělávánamoderními výukovými metodami v interaktivní multimediďní
učebně s cílem názomě, přiměřeně a efektivně jim podat probíranou látku v odbomých, příp.
dalších předmětech.
Dokončeď studia azískání výučního listu umoŽní žákům lepší uplatnění na trhu práce i vyšší
výdělky.
Přidanou hodnotou projektu je vytvoření 8 sad výukoqých materiálů (skript, pracovních sešitů'
prezentací) pro obory odbomého učiliště Pekďské práce (2-|ety obor, předměý Technologie a
Suroviny), opravářské práce (3Jetý obor, předměty Stroje azařizení a Technologie oprav),
Zednické práce (3-1etý obor, předměty Technologie a přestavby budov aMatenáIy), Mďířské a
natěračské práce (3-letý obor, předměty Technologie a Materiály). Vytvořené produkty pomohou
pÍivzdě|ávinížáktl s lehkým mentrílním postižením. Budou pomocné při výuce odborných
předmětů. Knihy, které by splňovaly poŽadavky pro t5rto obory na trhu nejsou.
b) pilotní ověření těchto výukových materiálů a ovlivnění jejich obsahu prací s touto skupinou
žáktt, pÍipadně j ej ich hodnocením.
c) prohloubení znalostí ICT, jelikož se jedná o materiály v elekhonické podobě a navíc zavedeni
noých metod výuky v interaktivní multimediální učebně.
d) snadná přenositelnost produktů, případně moŽnost staŽení této literatury z intemetorných
stránek školy, moŽnost vytlžití i jiných žzk.ůz jiných škol.
e) proškolení l7 pracovníků v tlživáni interaktivní učebny, tabule a programů s ní souvisejících.

Projekt Ktrrzy rozšiřující a zkvďitňující výuku technických oboru a řemesel
Zálměrem projektu je zavedeni 8 kuÍzti pto žiů<y 2. a 3. ročníků učebních oborů stavebních (
Malíř-M,Instalatér-I, Klempíř-K, Zedník-Z' Podlahrář-P, Tesď -T), strojních ( Automechanik-A,
opravař zemědělských strojů-oZS ) a maturitního oboru Autotronik-Aut.
Jedná se o Qrto kurzy:
1. Novodobé ttendy v malířských technikách - Dekorativninatěry .
2. Ekologický ohřev teplé vody s vyuátím solární energie - proškolení žiki v teorii získávríní
tep|a ze slunce prostřednictvím solrírních kolektoru pro ohřev teplé vody a případné přitípění v
přechodném období.
3. Pokrývaě - základnipoznatky z oboru.
4. Suché systémy staveb - zaměřené na sádrokarton.
5. Suché montované systémy podlah -systémy Cetrís aj.
6. Klempířské pníce na střeše. zaměřené na lemování a oplechování komínů.
7. Klimatizace.
8. Moderní trendy v automobilové, nákladní a zemědělské technice, motorové, komfortní'
bezpeěnostní a jiné systémy.
Týo kurzy obsahují teoretickou (33 hodin) i praktickou část (33 hodin) nad riímec řádného
vyrrčovríní po celý školní rok. Speciálně pro ně budou připravena skripta aptezentace v tištěné i
elektronické podobě. Ke stažení budou i na webových stnínkách školy. V rrímci přípravy na
výuku těchto kurzů budou vyškoleni učitelé u odbomých firem' Nasledně budou škotit naše áky
a ve spolupraci s ťrrmami, které se danou problematikou zabývaji, Žáci obdrží po absolvováni a
zdéttném ověřeď analostí těchto kurzů, osvědčení o absolvování.
Přidanou hodnotou projektu je
a)vytvoření 8 kurzu rozšiřujících qýuku o aktuální témaÍa v technických oborech a řemeslech
tnčených žiffim 2.,3. ročníků stavebních oborů Malíř,Klempíř,Podlahríř, Instalatér, Zedník, Tesař
a strojních Automechanik, opravář zemědělských strojů a maturitního oboru Autotronik.
b) vyfvoření 8 sad výukových materiálů (skript aptezentací) pro potřeby kurzů.
c) pilotní ověření těchto výukoých materiálů a způsobu vyuky v praktické i teoretické části.
ovlivnění výukového obsahu těchto kuÍzti prací se skupinou žáků, případně jejich hodnocením.
d) komponenta ŽP ovlivní jejich povědomí o vlivu technologií a materiálů na životní
prostředí.Každý kurz bude obsahovat komponentu Životního prostředí, kďy 20% v1ffiy bude
věnováno ekologickým otazkrím k daným tématům (solámí energie, klimatizace a skleníkové
plyny, stavební materiály, obnovitelné zdroje,likvidace NH ,problematika vodouředitelných NH,
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nelnÍznoucl smesl.
e) prohloubení znalostí ICT, jelikoŽ se jedná o materiály v elektronické podobě.
f) snadná přenositelnost produktu, případně možnost staŽení této literafury z intemetových
striínek školy, moŽrost využití i jiných žákŮz jiných škol.
g) proškolení24 pracovníků v odbomé problematice.

Projekt Šablony
Zámérem projekfu je vytvoření 35 sad výukových programů pro žáky a vybavit v'.ýpočetní
technikou jednotlivé učebny školy.

10.13. PnovnonxÉ xonrnolY oRGANIzACr.

Ikajský uřad Zlínského kraje, odbor Kanceláře ředitele, oddělení kontro|ní
Kontrola byla provedena ve dnech: 6.- 17.9.2012
Kontrolované období: 201 1
Předmět kontroly: Nasledná namátková kontrola hospodďeni za rok 201I dle zjištěných
nedostatků uvedených v protokolu č. |56l20|0/KŘ a kontrola chybného finančního vypořádání
prostředku zarok2D||.
Při kontrole bylo zjištěno neoprávněné použití finaněních prostředků v celkové wši 29 639,- Kč.
organizace porušila ustanovení $160 odst.l písm.d) zěkona č.561/2004 Sb. tím, že zpiimých
ONIV hradila zákowÉ odvody, které měly byt hrazeny z projektu UZ 33006 _ GG _ počáteční
vzdělávríní.
Chyba vznikla ziíměnou odvodu zdravotního a sociálního pojištění, které byly hrazeny orgatizací
za odvod zdravotního a sociálního pojištění hrazeného zaměstnanci.
Závažná Zjištěď ve smyslu ustanovení $22 odst.ó zákonaě.32o/200I Sb. nebyla zjištěna.
Nutno podotknout, že na chybu ve vypořádríní dotace přišli pracovníci školy, kteří o této
skutečnosti informovďi z'Ťizovate|e a finanční prostředky neprodleně odvedli.

Česká školní inspekce Zlinský inspektorát
Termín inspekční činnosti: 25. zeři20|2
Předmět inspekční činnosti: Následná inspekční činnost zarněŤená na odstranění zjištěných
nedostatků uvedených v inspekění zprávě čj. ČŠtz-sssttz-z v oblasti souladu školních
vzdéIávacích programů s rámcovými programy aorganizacevzdě|ávríní, kÍeré škola poskytrrje.
Ve lhůtě stanovené ČŠI inspekoní zprávou e;. ČŠtz _ 638112-Z byla přijata opatření k odstranění
zjištěných nedostatků. Tato opatření byla splněna.

11.  Udaje o zapojení školy do rozvojových a mez inárodních programů

Škob opět tradičně spolupracuje se SoU potravinrárským a pol'nohospodárským Nové Mesto nad
Váhom na Slovensku. V roce 20|212013 proběhla celá řada sportovních utkání mezi žáů<y a
pedagogy obou škol. Po skoněení akcí v červnu 2013 byl na spoleěném jednání pedagogů obou
škol kladně hodnocen celý přínos společné spolupráce a jeho pozitivní vliv na qýchovně
vzdě|ávací cyklus nďí mládeže. Tuto spolupráci se budeme snďit udrŽet i nadríle.

V pruběhu školního roku byly uskutečněny dvě porady se zástupcem rakouské strany ve věci další
spolupráce se školami Rakouska,které vyrrčují podobné obory jako naše škola.Byl vyfvořen plrín
dalšího.posfu-pu vzájemné spoltrpráce ČR a Rakouskem a to na bazipedagogů (stavební učiliště ve
vídni a zemědělské učiliště v Mistelbachu).V tomto šk. roce jsme zpracovávali vhodná témata pro
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odbomou soutěž žák:ů zemědělských oboru mezi našimi školami. Na zríkladě této spolupráce se i
družební škola z rakouského Mistelbachu zúčastnila krajské soutěŽe oboru opraviíř zemědělských
strojů v březnu 20|3 . Naše škola se recipročně zúčastnila obdobné soutěže v Mistelbachu.

I v letošním roce jsme pracovali jako vedoucí sekce zemědělství v Česko-rakouském projekfu ,
kteý řídí tr,tŠtrlr Čn.v rámci tohoto projektu jsme se podíleli napráci ve srovnávání učebních
dokumentů mezi rakous(fm a ěeským vzdělávacím systémem.Rovněž jsme pracovali na
posouzení vhodnosti uěebnic vydaných v rakouském nakladatelství pro potřeby wýuky oboru
opraviíř zemědělských strojů v Čn. od rakouské strany jsme v riímci spolupráce získali další jejich
uěebnice pro výuky učebních oborů.

V roce 2012 jsme se zapojily do česko _ drínského projekfu MŠMT ,,Učící se učitel... V rámci
tohoto projektu byli dva naši pedagogičtí pracovníci na týdenní vzdělávací odbomé staži v Dánsku.

Tematické plríny teorie i odbomého qýcviku byly plněny pruběžně s ohledem naNZZ _ Kvalita 2.
V závěrečném zhodnocení komisí byla předložena doporučení řediteli školy.Všichni žirci
k výučním listům obdrŽely i EUROPAS, kteqý jim usnadňuje kvďifikovanou a tím dobře
ohodnocenou práci v zemích EU.

Jazykové soutěže

Celoškolní kolo německého jazyka
Celoškolní kolo anglického jazyka

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

V rámci dalšího vzdé|áváru škola organizuje především vzdělávání v odborné oblasti. Zájemcům
poskytuje možnosti získríní svářečských průkazů pro svďovtíní v ochranné atmosfeře Co2 a
plynem. Rovněž organizuje pro zájemce povinné přezkoušení svářečů.
Škola rovněŽ poskytuje pto zájemce ziskávániřidičskych prťrkazů skupiny T,B,C.Cl.

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

Realizované projekty:

l/Tvorba výukových materiálů pro žéky se speciálními vzdělávacími potřebami' s vyu:Žitím ICT a
noých vzděIávacich metod 2.230.674,_Kč

2/Projekt:,,Hledáme mladé technické talenty.o
Škola se aktivně podílí na projektu,'Hlediíme mladé technické talenty..,kteý je spolufinancoviín ze
zdrojů EU. SoU UH.Brod je garantem azabezpečuje organizaci a pruběh krajslcých kol soutěŽí
oboru Malíř a opravař zemědělských strojů. Rovněž se spolupodílí na pruběhu a organizaci
školních kol výše uvedených oborů na všech středních školách Zlínského kraje.
V ramci tohoto projektu organizuje i školní kola u oboru Malíř,Tesař,Zedník,Instalatér,opravář
zeměděls[ich strojů a Automechanik.

3/IQ Industry a Enersol_ škola se podílí na činnosti v obou projektech
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SA{adace DKS - Poíizent sportovního vybavení 5.000,-Kč

6lPeruze EU školrám - SoU Uh.Brod-Šablonv
1661 302'-Kč

Další přeďožené projekty:

l/Leonardo da Vinci _ odborná stažžáktl automobilních a opraviářs\ých oboru
2/ MŠMT ČR _ rodpora partnerství sou Uherský Brod s odbomýnri firmami
3lEU - oPVK: Centra přírodovědného a technického vzdě|ávini pro moderní vyuku Žáků
středních azákJadtttch škol ve Zlínském kraji

14. Údaje o spolupráci s odborovymi organizacemi,organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

]4.] Spolupráce s odborovúmi organizacemi

Na SoU působí jedna odborová organizace- ZV oS pracovníků zemědělství aýživy.SoU má
uzavřenu kolektivní smlouvu, kde jsou vymezeny společné postupy apráva. Ředitel školy úzce
spolupracuje s odborovou organizací.

l 4. 2 Spoluoráce s organizacemi zaměstnavatelů

SoU uzce spolupracuje především s okresní hospodďskou komorou Uherské ř{radiště, okresní
agrámi komorou Uherské Hradiště a Krajskou agrarni komorou pro Zlínský kraj. Jedná se
především o spolupráci při doplňovéní ausměrňování požadavků zaměstnavatelů na odbomé
vzdě|áni žráků řemeslných oboru. Rovněž se škola z-apoji|ado spolďného projeknr s oHK na
podporu řemeslného vzďě|áváni zací|ené nažilry základních škol.
Yýznamnáspolupráce je i s Úradem práce Uherské Fkadiště.Jedná se především o pomoc při
yzdél'éxáni Žálcu školy v oblasti uplatnitelnosti absolventů,sociálního systému
stiítu,podpor,pracovně- právních informací,apod.

]4.3 Spolupráce s dalšími sociálr,tími oartnerv

Škoh spolupracuje především přizabezpečování odbomého vzďě|áváni s celo řadou partrreru.
Jedná se především o poskytnutí odborných pracovišť firem pro qffiu Žálcri školy a o upřesňoviíní
odbomých dovedností Žáků podle požadavků praxe.
Nej ýznamněj ší spolupracýíci ťtrmy :
obor Automechanik,Autotronik - Samohýlmotor Zlín,Araver Vlčnov,EGP-autoservis
obor opravéň zeměďě|ských strojů'opravářské práce _ Zemaspol Uherský Brod
obor Pekď,Pekďské práce - Delta pekárny Uhers\ý Brod,Pokáma Javor Vlěnov
obor Krajinař _ Tonja Uherské Hradiště
obor Ma1íř,Tesď,Pod|aháŤ,Zedruk,lnstalatér _ V+H Uherský Brod,Klempos Březolupy, Ekolak
Bílovice,V-plast Vsetín,Vidrman [Iherský Brod
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Spolupráce se sociálními partnery v rámci pruběžných úprav SVP:

I}voulety učební obor :
Pekařskó práce - tento obor se vyrčuje ve Zlínském kraji porlze na nďem učilišti. Uplatnění
absolventů je jak ve vel$ých pekárnách, tak v malých soukromých pekámách. Poptávka po
absolventech j e odpovidajíci nabídce.
Požadavky sociálního partnera na kompetence absolventů byly s partnerem konzultoviíny. Švp
pro tento obor je zpracován vsouladu spožadavky sociálního partneta. Stímto sociálaím
partnerem SoU spolupracuje již několik let a to forrnou umisťování Žráků do odbomého ýcviku na
jejich pracovištích a provozormách.
Název sociálního pmtnera: Pekáma Javor.

Třílefý učební obor :
Pekař - tento obor se vyučuje ve Zlínském kraji kromě našeho učiliště ještě na dvou učílíštích.
Uplatnění absolventu je jak ve velkých pekrírnách, tak v malých soukromých pekárnách. Vzhledem
k malému počfu všech absolventů v kraji je poptávka větší než nabídka. Jedná se hlavně o
poptávku zma|ých pekaren, které se mnohdy vyznaěují v'.ýrobou specifického nebo krajového
pečiva.
PoŽadavky sociálního partnera na kompetence absolventů byly s parhrerem konzultoviíny. Švp
pro tento obor je zpracován v souladu s poŽadavky sociá,lního partnera. S tímto sociálním
partnerem SoU spolupracuje již několik let a to formou umistbvání žáků do odborného qýcviku na
jejich pracovištích a provozovnách.
Nrízev sociá]ního partnera: Pekáma Javor.

TříIeťý učební obor :
Mechanik opravář motoroqých vozidel zaměření : Automechanik _ přestože se tento obor
vyrrčuje ve Zlínském kraji na více učilištích, poptávka je vzhledem k profilu absolventa velká a
umisťování absolventú do ťtrem dobré. Žaci itz ve třetím ročníku jsou umisťoviíní na odbomý
qýcvik do ruzných firem a vel\ý počet absolventu potom v těchto f,rrmách nastupuje do
zaměstniíní.
Požadavky sociá|ního partnera na kompetence absolventů byly s partnerem konzultovríny. Švp
pro tento obor je zpracoviín v souladu s poŽadavky sociálního partnera. S tímto sociálním
partnerem SoU spolupracuje již několik let a to formou umisťoviíní Žáků do odbomého ýcviku na
jejich pracovištích a provozovnách. Tento sociální partner se takó podílí na ruzných oboroých
soutěžích pořádaných SoU.
Název sociálnrho partneta: Araver Uherské Hradiště.

Třílety učební obor:
opravář zemědělslcých strojů - přestože se tento obor vyrrěuje ve Zlínském kraji na více
učilištích, poptávka je vzhledem k profilu absolventa velká a umisťoviíní absolventu do ťrrem
dobré. ProtoŽe žáci ziskávají v pruběhu vzdělávarLí ÍťI7Í|á specifická oprávnění ( svrářečské průkazy,
řidiěské prukazy) je po ruch ztrhu práce poptávka. Absolventi jsou začleňoviáni do růzrých
strojírenských a kovozpracujících firem .
PoŽadavky sociálďho partnera na kompetence absolventů byly s partnerem konzultovríny. 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 žaků do odborného výcviku na
jejich pracovištích a provozovnách. Tento sociální partrrer se také podílí na ruzných oboroých
soutěŽích pořádaných SoU.
Název sociálrrího parhrera: Zemaspol Uherský Brod.
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Třílety učební obor:
opravářské práce - tento obor se vyuěuje ve Zlínském kraji pouze na našem učilišti, poptávka je
však váledem kprofilu absolventa velká a umisťování absolventů do ťtrem dobré. Protože žáci
ziskávaji v pruběhu vzdě|ávání Ít:r,ná specifická oprávnění ( svrářečské prukazy, řidičské prukazy)
je po ruch ztrhu pnáce poptavka Absolventi jsou zaěleňováni do různých strojírensdých a
kovozpracqjících frrem .
Požadavky sociiílního partnera na kompetence absolvenfu byly s parbrerem konzultovány. ŠVt pro
tento obor je zpracován v souladu s požadavky sociálního partnera. S tímto sociálním partnerem
SoU spolupracuje jiŽ několik let a to formou umisťoviíní žákŮ do odborného výcviku na jejieh
pracovištích a provozovnách. Tento sociální partner se také podílí na různých oborových soutěžích
pořádaných SoU.
Název sociálního parbrera: Zemaspol Uherský Brod.

Třílefý učební obor:
Zahradník zaměření: Krajinář' Krajinářka - obor s tímto zaměřením se vyučuje ve Zlínském
kraji pouze na našem učilišti. Poptávka je vzhledem k profilu absolventa velká a umisťoviání do
firem dobré.
PoŽadavky socirálního partnera na kompetence absolventů byly s partnerem konzultovrány. Švp
pro tento obor je zpracován v souladu s poŽadavky sociálního partnera. S tímto sociálním
partrrerem SOU spolupracuje již několik let a to formou umisťoviíní žáků do odborného výcviku na
jejich pracovištích a provozovnách..
Název sociálního partnera: Tonja Uherské Hradiště.

Třílety učební obor:
Tesař, Zední|s Instalatér, Malíř' Klempíř. přestoŽe se tento obor vyučuje ve Zlínském kraji na
více učilištích, poptiívka je vzhledem kproťrlu absolventa velká a umistbvríní absolventů do firem
dobré. Žact iiz ve třetím ročníku jsou umisťoviání na odborný vycvik do růzrrých firem a velký
počet absolventů potom v těchto firmách nastupuje do zaměstniíní.
Požadavky socialního partnera na kompetence absolventu byly s partnerem konzultovány. Švp
pro tento obor je zptacován v souladu s poŽadavky sociá|rrího partnera. S tímto sociálním
partnerem SoU spolupracuje jiŽ několik let a to formou umisťování Žríků do odbomého výcviku na
jejich pracovištích a provozovnáeh.
Název sociálního parfirera: V+H Uherský Brod.

Třítefý učební obor:
Podlahář _ tento obor se vyrěuje ve Zlínském kraji pouze na našem učilišti' popůívka je vzhledem
k profilu absolventa velká a umisťování absolventů do firem dobré. Žaci 1iz ve třetím ročníku jsou
umistbviíní na odbomý výcúk do různých ťtrem a velký počet absolvenfu potom v těchto firmách
nasfupuje do zaměstnrání.
Požadavky sociá|ního partnera na kompetence absolventu byly s parhrerem konzultovríny. Švp
pro tento obor je zpracován v souladu s požadavky sociálního partnera. S tímto sociálním
partnerem SoU spolupracuje jiŽ několik let a to formou umisťovríní žák.ůďo odbomého ýcviku na
j ejich pracovištích a ptov oznvnásh.

TříIefý učební obor:
Kominík - tento obor jsme zďadili do vzdělávací nabídky na základě poptavky vďejnosti a firern.
Prczatim se bude vyučovat ve Zlínském kraji pouze na nďem učilišti, poptávka je váledem
k profilu absolventa velká a umisťoviíní absolventů rovněŽ nebude problém. Švl pro tento obor
doposud nebyl ryracovátt z důvodu, Že díky pozdějšímu doručení Rozhodnutí o zápisu oboru do
školského rejstříku byl prováděn nábor dosti pozdě.
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Čtynery sfudijní obor:
Autotronik - Se sociálním partnerem SoU spolupracuje jiŽ několik let v oboru automechanik' a to
formou umisťování žáků do odborného výcviku na jejich pracovištích a ptovozovnách. Tento
sociální partner se také podílí na různých oboroqých soutěžích pořádaných SoU.
Niízev sociálního partnera: Araver Uherské Hradiště.

l5.Zhodnocení současného stavu školy z pohledu oborů a
yýhledu

Ve školním roce2a05/2006 došlo ke změně nézvu školy na Střední odbomé učiliště Uherský Brod,
což vyplynulo ze sloučení dvou škol v Uherském Brodě. Tím se rozšířila nabídka učebních oborů
ze stávajicích zemědělských' potraviniířských a strojírenských o obory stavební. Problematika
učňovského školství se odrazila i v oblasti vzdě|áván| kdy se nedaří plně nabírat žéky do učebních
oborů. Aby zůstala nabídka všech řemeslných oboru v oblasti, jsou otevírány obory i s menšími
počťy zájemců. Pto nizký zÁjem se nepodďilo otevřít obor Podnikáni v oboru - NS rlá|kové f.ormy.
Po dohodě se ďizovatelem jsme rovněž přestali otevírat i čqřletý studijní obor Autotronik.
Zájemctm o tento druh studia nabizíme tříled učební obor Automechanik s moŽností nasledného
dvouletého maturitního studia Podnikaní. Na základě dlorrhodobých zkušerrostí je tento systérn
vzděIáni v automobilní oblasti vhodnější, protoŽe je v učebním oboru více praxe, což se lépe
projevuje na praktických dovednostech žiíků.
I přes politiku zÍizovate(e o podpoře učňovského školství zťstává problém s naplněním oborů pro
stavební průmysl.
Aby škola získala co nejvíce zájemci o obory vzdé|ánl, účastrrí se každoročně akcí jako jsou ruzné
přehlídky škol ve Zlínském kraji, Veletrhu vzdě|áváni a pracovních příležitostí v Hodoníně.
Rovněž se prezentujeme sqými praktic!ýrni činnostmi. realizacemi zahrad, stavebními pracemi,
o-praviárensfuím dopravních prostředků, 'r'ýrobou pekďshých vyrobků a dalšími činnostmi pro
veřejnost.

Určité pozitivní výsledky zjišt'ujeme u podpory stavebních oboru formou stipendií, kďy žaci 1'., 2.
a 3.ročníků dostrávají stipendia za včitých podmínek. Toto se pozitivně odrazilo především v
dochrízce Žríků do školy a do jisté míry se i zastavil pokles zqmto stavební obory.

Ve školním roce 2012/2013 jsme dokončili investiční akci- oprava dílen na ulici Vazov{ kde
došlo k zateplení dílen, v.iměnu oken a opravu střechy.

I v letošním roce jsme v závěrečných zkouškách v oborech SoU pokračovali v projektu Nové
závérečné zkoušky - Kvalita 2.U žáknzvŠ, kteří se mohou vzdě|ávatv oborech oU je v této době
možnost nastoupit i do oboru sou, coŽ má za niísledek menšího zájmu o obory jako např.
opravďské práce' Natěrďské, mďířské a zednické prace. Přesto se nám díky úzké spolupráci
s ýchovními poradci ZvŠ podařilo otevřít obory Pekďské práce a opraviířské práce

Současný stav školy:
Il matenáIní stránka _ stále se zlepšuje, za posledních několik let se podařilo opravit valnou
většinu budov školy. Po striínce vybavení je školaposfupně dovybavoviína audiovizuální technikou
a učebními pomůckami. Zapoji|ijsme se do projektu uŠur-peníze školrím, kde jsme dovybavili
školu ICT technikou za 1,1 mil. Kč.V současné době je v každé učebně dataprojektor s PC,
v kabirretech jsou nové PC a kažÁý pedagogic\ý pracovník vlastní svůj přidělený notebook pro
vyuku. Započa|o se se zřizovríním wifi připojeď v budovách školy. V současné době je kompletně
takto připojena k internetu celá hlavní budova. Toto umožňuje používat vlastní notebooky žákům
školy po celou dobu jejich pobyfu ve školní budově.
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2lvzdě|ávání _ škola je především zaměření na výchovu m|ádeže v řemestné oblasti /učební obory/.
Všichni žáci,kteři ukoněí vzdé|áni v oborech SoU mohou získat maturitní vzdé|éni v oboru
Podnikríní.
Ve škole začal pracovat ,,školní parlamenť.. Ten je tvořen zástupci každé třídy. Tento školní
parlament ve spolupráci s jednotliými třídami uspořádal včervnu 20|2 ,,Den dovedností.. pro
žáky zák|adních škol.Této akce se zúčastrrilo přes 2OO žák.ů ze ZŠ. V pruběhu celé akce sí žáci ze
ZŠ vyzkoušeli celou řadu řemeslných činností, které jsou obsďeny ve vytrčovaných řemeslných
oborech.

16.Zpráv a domova mládeže

Ve školním roce20t2l2013 se během zétřivbytovalo na DM celkem 57 Žákt, (z toho 2 dívky) SoU
Uh. Brod, COPT Uherský Brod a SPŠ Uherský Brod. Během školního roku nastoupilo na
ubýování dalších 8 žáků, na.vlastní žádost odešlo 19 žáků, ztoho bylo 13 žáků SPŠ Uhers\ý Brod.
Těmto Žákům jsme poskytli ubytovríní na měsíce záňi ařijenzdůvodu rekonstrukce jejich domova
mládeŽe. Konečný počet ubytovaných v červnu 2013 č:ini| 27 žáků (během června - po
záv&eěných zkouškách - ukončilo ubytovrání t6 žáku třetích a čtvrtých ročníků).

Žaci aynrozděleni do dvou qýchovných skupin:
l.VS - skupinová vychovatelka Bc. Skálová

2.VS - skupinoqý vychovatel p. Zrímečník

Na DM pracovali 3 vychovatelé na p|ný txazek: Bc. Lucie Skálová a Josef Zátmečmk a
vedoucí domova m]áďeže Mgr. EvaMalenovská. Načástečný íxazek(|l2)pracovali 1 vychovatel:
Bc.Zdeřka Mahdalová.

K využití volného času mají žáci na DM k dispozici 2 společenské místnosti s televizí a
DVD přehrávačem, malou hernu na deskové hry nebo ku.ty, 3 místnosti na cvičení (posilovnu,
místnost ke hraní stolního tenisu a kulečníku, malou tělocviěnu) a počítačovou učebnu (8 PC). Za
budovou DM je zallrada a hřiště. Žáci mají moŽtost se prostřednictvím Wi-ťr připojit bezdrátově
k intemetu.

K dispozici mají žáci 2 kuchynky s vybavením (lednice, vařič, rychlovarná konvice,
mikrovlná trouba).

Na DM pracovali žáciv následujících krouŽcích:

- hudební (hra na kytaru a flétnu, zpěv _ Bc. Skálová)

- sportovní (st. tenis' kulturistika _ p. Zámeč:ník)

- dramatický' woření (Bc' Mahdalová)

- společenskéhry(Mgr.Malenovská)

- technický amodeLa'řský @. Zámečnik)

- výpočetní technika (vedoucí jednotliqých skupin)

Během školního roku proběhly na DM fumaje v šachu, dámě' ve stolním tenise, soutěŽ ve
střelbě ze vzduchovky a utkaní v malé kopané.

38



Žáci pravtdelně v době vycházek navštěvovali filmová představení. Společně navštívili
Muzerrm J. A. Komenského v llh. Brodě, kde zhlédli výrobu kraslic a pomliázek u příležitosti
Velikonoc agďerii v Panském domě.

Průběžně pod vedením vychovatelů prováděli žáci úklid kolem budovy domova mládežn.

Výroční zprávabyla projednánapedagogickou radu SoU Uhersky Brod dne 28. srpna 20|3.

V IJherském Brodě 7.10.2013

!llgdní oďbom{ ug;g1g 1tr "+i.,/$rod
, . . ' . l : . . ' . : . . ' .{] . l r .1 111o,ó8801 .  l ,  l rod

iť: írÚir5-;1g7, D|Č: cZ00055 l U

ředitel SoU Uherslcý Brod

Výoční zpniva byla prqjednána školskou radou dne 2 1 . 1 0.20 l 3

,/Ž-7
Předsedlqměy'otrc *ay

Eva Jwísková
/
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