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I. Charakteristika školy 
 

 

Název a sídlo  

 

Odborné učiliště Kelč 

Nám. Osvoboditelů 1 

756 43 Kelč 

 

Zřizovatel 

 

Zlínský kraj 

Tř. T. Bati 21 

761 90 Zlín 

 

Ředitelka:    Mgr. Renata Ryšková 

Zástupce statutárního orgánu: René Kolařík 

 

Kontakt na zařízení a pracovník: 

 

Tel.: 571 641 321, 571 641 322, 571 641 451 

Fax:  571 641 403 

E-mail: renata.ryskova@oukelc.cz 

rene.kolarik@oukelc.cz 

vlastimil.orel@oukelc.cz 

ludmila.orlova@oukelc.cz 

jana.havranova@oukelc.cz 

jitka.hermannova@oukelc.cz 

Podatelna: oukelc@oukelc.cz 

 

 

Kontaktní osoba: René Kolařík 

 

www stránky: www.oukelc.cz 

 

 

Datum zřízení školy, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace v školském rejstříku 

 

Zřízení školy:   27. 5. 1928 – ústav České zemské péče o mládež pro děti duševně   

                                    úchylné 

   1. 9. 1951 – Zvláštní rolnicko-zahradnicko-košíkářská odborná škola  

                                     

Zařazení do školského rejstříku: 1. 1. 2005 

 

Poslední aktualizace: 1. 9. 2012 
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Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity 

Identifikátor zařízení: 600 027 236 

 

Odborné učiliště: Kapacita 220 žáků  IZO: 000 843 318 

 

Od 1. 9. 2011 se žáci učiliště postupně vzdělávají podle Školních vzdělávacích programů, 

které vycházejí z příslušných Rámcových vzdělávacích programů. Ve školním roce 

2013/2014 to bylo již ve všech oborech a ve všech ročnících: 

 

1. až 3. ročník 
 

41-52-E/01  ŠVP Zahradnické práce 

75-41-E/01  ŠVP Pečovatelské služby 

23-51-E/01  ŠVP Strojírenské práce, zaměření zámečnické práce 

36-67-E/01  ŠVP Zednické práce 

66-51-E/01  ŠVP Prodavačské práce 
 

1. a 2. ročník 
 

78-62-C/02 ŠVP Praktická škola   

 

 

Internát:  Kapacita 150 lůžek     IZO: 110 022 904 

Od 1. 9. 2013 se výchovná a zájmová činnost na internátě opírá o vlastní ŠVP “Výchova 

mimo vyučování na OU Kelč“. 

 

 

Školní jídelna: Kapacita 200 stravovaných IZO: 103 044 221 

 

 

 

Všechny typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje: 
 

Typ školy Počet tříd Počet žáků Počet žáků Přepočtěný počet  Počet žáků na 

   na třídu podle pedagogických  přepočt.ped.prac. 

   stavu k 30.9 pracovníků  

Odborné učiliště 10 122 12,2 19,8 6,2 

 

 

Typ školského zařízení Počet Počet žáků podle Přepočtený počet Počet žáků na 

 skupin stavu k 31.10. pracovníků přepočt.ped.prac. 

Školní jídelna X 81 3,0 X 

Internát 4 58 4,8 12,1 

 

 

 

Školská rada:  ustavena dne  –  26. 1. 2012 

   předseda – Bc. Hana Tomková 

   členové –   Karla Jemelíková            

             Zdeněk Porazil 
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II. Přehled oborů vzdělání a vzdělávacích programů 

 
 

Vyučované obory   Denní studium 

ve školním roce 2011/2012 Kód oboru Součást   

(názvy podle Rozhodnutí (KKOV) školy Počet žáků 
k 30.9. 

Ukončilo ZZ 

o zařazení do sítě škol)     

Strojírenské práce  23-51-E/01 ano 20 5 

Zámečnické práce ve 
stavebnictví 3. ročník 

23-51-E/005 ano 1 0 

Pečovatelské služby  75-41-E/01 ano 14 3 

Zednické práce  36-67-E/01 ano 26 10 

Zednické práce 3. ročník 36-67-E/001 ano 3 1 

Zahradnické práce  41-52-E/01 ano 22 11 

Prodavačské práce  66-51-E/01 ano 27 6 

Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 ano 8 2 

Praktická škola dvouletá 78-62-C/002 ano 1 0 

CELKEM   122 38 

 

 

Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání 
 

V tomto školním roce se završilo postupné zavádění Školních vzdělávacích programů (ŠVP) 

jednotlivých oborů do výuky - třetím rokem v oborech Pečovatelské služby, Strojírenské 

práce a Zednické práce, druhým rokem u Praktické školy dvouleté. Prostřednictvím ŠVP jsou 

do výuky zařazovány nové poznatky a metody, které učivo lépe přizpůsobí specifickým 

potřebám našich žáků a přiblíží k požadavkům praxe. U 3 žáků zednického a jednoho žáka 

zámečnického oboru, kteří opakovali 3. ročník u tříletých oborů a u žáka Praktické školy 

z důvodů rozložení ročníku, byly využívány učební plány typu A. Obsah učiva stanovený 

těmito osnovami byl upraven do výše povolených 30 % obsahu. 

Ve spolupráci se zřizovatelem má škola stále k dispozici moderní software Microsoft Office 

2010, který pedagogičtí pracovníci využívají i při přípravách na svých soukromých 

počítačích.  

Ke zkvalitnění výuky významně přispěla tvorba digitálních učebních materiálů (DUM), 

v nichž se pedagogičtí pracovníci převážně zaměřili na propojení teoretické a praktické výuky 

prostřednictvím digitální techniky.  

Protože se v předchozím školním roce při výuce ve spojených třídách osvědčila tzv. „Mobilní 

počítačová učebna“ rozšířili jsme počet notebooku z 6 na 9, abychom podpořili názornost, 

aktivitu žáků a individuální přístup. Kromě mobilní učebny jsou žákům i pedagogům 

k dispozici 2 počítačové učebny, jedna s 12-ti pevnými počítači a druhá z prostředků projektu 

EU – peníze SŠ s 16-ti tenkými klienty, a třída s interaktivní tabulí.  

Pracovní prostory v hlavní části školy a třídy v druhém poschodí zámku byly připojeny do 

vnitřní školní sítě, čímž se zlepšilo sdílení nejrůznějších učebních materiálů a prostřednictvím 

dálkového připojení i možnost přípravy pedagogů na výuku.  

K naplnění průřezových témat a některých klíčových kompetencí využíváme projektových 

dnů - podzimní se zaměřením na BOZ a mimořádné situace, jarní s prvky branné zdatnosti, 

pro budoucí absolventy projekt s názvem „Hledám práci“. Společné chvíle při aktivitách na 

úpravě v okolí školy upevňují u žáků základní pracovní návyky a sounáležitost ke kolektivu 

školy. 
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Způsob zabezpečení odborného výcviku, přehled pracovišť a počet žáků 

 

Důraz na zajištění všech typů pracovišť a kvalitních materiálních podmínek v rámci 

Odborného výcviku ve šk. roce 2013/14 byl rozšířen o zvýšený důraz na zabezpečování 

pracovišť individuálního odborného výcviku u spolupracujících firem a organizací. Tento 

reálný pracovní kontakt zajišťujeme především pro žáky třetích ročníků, a to dle požadavku 

výuky v souladu s přijatým ŠVP jednotlivých oborů a především na základě opakovaných 

požadavků z praxe - představitelů firem a organizací. Tyto požadavky jsou současně v 

souladu s dlouhodobou koncepcí odborného výcviku na našem zařízení, kdy cílovým stavem 

pro nás je zabezpečení odborného výcviku u reálných a prosperujících firem pro převládající 

většinu žáků třetích ročníků, a to především formou individuálního odborného výcviku. 

Negativním jevem v tomto směřování je částečně se snižující úroveň žáků naší školy 

z důvodu zpřísněných legislativních pravidel pro diagnostikování žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Tato skutečnost ovlivňuje průběh plánovaných praxí u firem, jejich 

zajišťování, udržení a především kvalitu. I v tomto roce se objevily případy, kdy se nám, a to 

z různých příčin, nepodařilo udržet počet zahájených spoluprací s firmami do konce školního 

roku, respektive do ukončení studia závěrečnými zkouškami. 

V areálu školy byl odborný výcvik zabezpečen ve stávajících dílnách jednotlivých oborů, 

odborných pracovnách a na vlastních pracovištích v budově zámku, v zednickém areálu, 

v sadech, ve školním lese, v prostorách pařenišť, skleníků a ostatních školních pozemků. 

Přímo v budově školy byl i v tomto školním roce odborný výcvik realizován ve školní 

kuchyni, cvičné kuchyňce, školní prádelně, žehlírně a šicí dílně. Obor prodavačské práce 

využíval pracovnu prodavačů se cvičnou prodejnou. Všechny prostory byly v souladu se 

vzdělávací koncepcí školy a jednotlivých oborů průběžně opravovány, zlepšovány a 

inovováno jejich vybavení. Šlo především o zlepšení výukových prostor jak mobilizací 

vlastních zdrojů a intenzivním využitím finančních prostředků školy, tak především 

zapojením inovativních přístupů jednotlivých vyučujících. Byla dovybavena pracovna 

zedníků, prostory pracovních činností praktické školy, obnova vybavení využívané v 

provozních prostorách pečovatelským oborem, došlo k dovybavení cvičné kuchyně často 

využívané praktickou školou a k obnovení provozních zařízení ve školní kuchyni. V  

zahradnickém oboru jsme v uplynulém období, po několika letech snižování 

obhospodařované výměry, rozšířily plochy k využití pro sadbu česnekové kultury. I přes 

uvedené rozšíření pokračovalo intenzivní využívání zasklených ploch s důrazem na plochy 

vytápěné. Průběžně pokračovala pravidelná obnova drobného hmotného majetku, 

opotřebovávaného a používaného v jednotlivých oborech v rámci výukových a dalších 

pracovních činností.  

Mimo areál učiliště byl zajištěn odborný výcvik na smluvních pracovištích u firem a na 

smluvních stavbách soukromých investorů a organizací. Tradičně největší podíl smluvních 

pracovišť byl u prodavačského oboru, kde k dobrým a dostupným  partnerům pro školu i 

jednotlivé žáky již dlouhodobě patří Kaufland filiálka Hranice a Tesco Stores hypermarket 

Valašské Meziříčí. U těchto dvou firem je zajišťována většina pracovní a výukové činnosti, 

především u žáků druhého a třetího ročníku. 

U pečovatelského oboru je hlavním partnerem Domov seniorů Radkova Lhota s převládajícím 

podílem na výuce odborného výcviku především druhého ročníku.  Vzhledem k dlouholeté 

spolupráci a dosaženým výsledkům je u třech hlavních partnerů opakovaně vznášen 

požadavek na rozšíření počtů žáků podílejících se na vzájemné pracovní spolupráci. Domov 

seniorů Radkova Lhota rozšířil svou kapacitu o 100 procent výstavbou čtyřpatrového 

pavilonu, kde by mohl být zajištěn odborný výcvik dalších dvou skupin odborného výcviku o 

osmi žácích. Tesco Valašské Meziříčí opakovaně vznáší požadavek na celotýdenní zajištění 

účasti žáků na prodejně, což by mohlo být umožněno zařazením druhé skupiny v případě 

navýšení počtu žáků. Také firma Kaufland projevila zájem o rozšíření spolupráce ve filiálkách 

Vsetín a Nový Jičín. 
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Individuální odborný výcvik 

V průběhu tohoto školního roku, případně po jeho podstatnou část, byl zajišťován 

individuální odborný výcvik celkem pro 25 žáků ze všech oborů. V rámci třetích ročníků se 

jednalo o celkem 15 vybraných žáků ve čtyřech z pěti oborů. Ve třetích ročnících, mimo 

pečovatelský obor, ve kterém bylo zapojení do individuálního odborného výcviku 

stoprocentní, se zúčastnili především žáci s dobrými studijními výsledky. Ve všech případech 

se jednalo o dlouhodobé individuální výcviky. 

Individuální odborný výcvik v prodavačském oboru byl zajišťován v Hranické prodejně 

řetězce Billa a ve filiálce Kauflandu ČR s.r.o. pro celkem 6 žáků druhého ročníku. Jeden žák 

prodavačského oboru absolvoval individuální odborný výcvik po část roku ve školní 

zahradnické prodejně z důvodu prodlouženého adaptačního procesu na prodejní prostředí. Po 

absolvování této doby byl zařazen do kmenové skupiny v hypermarketu Tesco ve Valašském 

Meziříčí. 

V rámci pečovatelského oboru se všechny odborné výcviky ve třetím ročníků uskutečňovaly 

na individuálních pracovištích a to v Domově seniorů v Hranicích, v nemocnici v Hranicích, 

v Domově seniorů v Radkove Lhotě, v hospici Citadela ve Valašském Meziříčí a po část roku 

na pracovištích v prostorách školy, ve školní kuchyni a ve školní prádelně pod vedením 

instruktorek odborného výcviku z řad provozních zaměstnanců naší školy. Na provozních 

pracovištích školy byl celoročně zajišťován individuální výcvik žákyň prvního ročníku 

z důvodu nenaplnění plného počtu skupiny. 

U zámečnického oboru je z důvodu široce koncipovaného záběru RVP rozpracovaného 

v rámci ŠVP školou, obtížně zajištění individuálního odborného výcviku vzhledem k často 

užším pracovním vymezením jednotlivých pracovních pozic u zaměstnavatelů. Proto je 

možno doporučit a umístit pouze žáky s výbornými studijními výsledky, kteří projeví 

zvýšenou schopnost pracovní flexibility. Pouze jeden žák byl zapojen do individuálního 

odborného výcviku u prosperující firmy Bystroň integrace s.r.o. a další po část roku na 

vlastním pracovišti individuálního odborného výcviku pod vedením našeho školníka – 

údržbáře, kde se podílel na údržbě a opravách školního majetku a zařízení.  

V zednickém oboru byl individuální odborný výcvik zajišťován na třech pracovištích, a to 

pracoviště Kopřivnice Stavitelství Stryk s.r.o. Praha, a u soukromých živnostenských firem 

pana Jaroslava Tomana v Růžďce a pana Martina Čadry ve Špičkách u Hranic. V jednom 

případě byla z důvodu přístupu našeho žáka spolupráce předčasně ukončena. 

U oboru zahradnické práce jsme tento způsob výuky využili v průběhu školního roku u tří 

žáků v soukromé firmě Zahradnictví Čech Jan Kelč a pro jednoho žáka ve firmě Florplant 

Hranice.  

U individuálního odborného výcviku nám největší problémy způsobují změny počtu žáků 

v průběhu školního roku, kdy je obtížné dát do souladu vyhláškou stanovený počet žáků ve 

skupině a počet žáků na individuálních odborných výcvicích po uzavření příslušných smluv 

s partnery. Smluvní partneři preferují především dlouhodobější a spolehlivější spolupráci bez 

pracovních výkyvů a nepravidelné docházky, což škola jen velmi obtížně zabezpečuje.  

V zednickém oboru se charakter pracovních činnosti blíží individuálnímu výcviku u všech tří 

skupin, především ta část výuky, kdy je zajišťovaná investiční a ostatní výstavba pro 

konkrétní koncové zákazníky na smluvních akcích, smluvních stavbách. K velkým stavebním 

akcím tohoto školního roku patřilo pokračování na stavbě Autoservisu Hasilík Opatovice, 

opravy RD p. Nenutilové v Kelči, oprava bytového jádra p. Vlčková Kelč, terénní úpravy a 

zámková dlažba p. Medvecká Kelč, zednické opravy RD p. Mašlaň Kelč, fasáda hospodářské 

části a autoopravny p. Jiříčka Františka v Kelči, zednické a dokončovací práce na bytovém 

domě č. p. 3 p. Fabíkové v Kelči, zednické práce na RD p. Jiříček Miroslav Kelč a novostavba 

RD p. Rychtár Kelč. 

U prací prováděných na základě smluvních vztahů pro spolupracující firmy probíhala 

spolupráce v omezené míře především pokračujícím vlivem hospodářského poklesu, s firmou 

DSD Dřevohostice. Z tohoto důvodu byl objem prací u zámečnického oboru v tomto školním 
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roce nahrazen především zvýšením objemu cvičných prací, zámečnických prací pro učiliště, 

kde se jednalo o obnovu a opravu oplocení školního areálu a nárůstem práce především pro 

soukromé osoby a organizace, kdy velkými zakázkami v tomto školním roce byly výrobky a 

služby pro město Kelč 

 

Přehled pracovišť odborného výcviku podle jednotlivých oborů: 

 

Zahradnické práce  - 3 pracovny v areálu školy - 24 žáků (závěr šk. roku) 

    - tři skupiny odborného výcviku, 

- zahradnický areál, vytápěné a nevytápěné skleníky, sad  

  ovocných dřevin, školní les, zámecký park, cvičné záhony, 

  sportovní areál, nádvoří a vstup zámku 

- odloučená pracoviště odborného výcviku dle zakázek 

- spolupráce se zahradnickými firmami Florplant Hranice a     

  Zahradnictví Čech Kelč, 

                         - zahradnická výroba pro koncové zákazníky, 

    - prodej zahradnické výroby ve vlastní prodejně, 

  - individuální odborný výcvik pro 3 žáky – Zahradnictví  

  Čech s postupným střídáním. 

- individuální odborný výcvik pro jednoho žáka ve firmě  

  Florplant Hranice. 

 

         

Pečovatelské služby  - 1 pečovatelská pracovna v budově školy - 10 žáků 

    - školní kuchyň, prádelna, žehlírna, sušárna, šicí dílna  

    - smluvní pracoviště 2. ročníku - Domov pro seniory Radkova  

  Lhota, 

- 5 pracovišť individuálního odborného výcviku ve třetím   

  ročníku v průběhu školního roku: 

     Nemocnice Hranice a.s.  

Hospic Citadela Diakonie ČCE Val. Meziříčí 

Domov seniorů Radkova Lhota 

Domov seniorů Hranice 

Školní provozní pracoviště OU Kelč 

 

  

Zámečnické práce   - 2 dílny  - 21 žáků 

    - dvě skupiny odborného výcviku, 

- odloučená pracoviště v areálu učiliště (oplocení, opravy a    

  údržba ve škole a údržba, zámečnické opravy v areálu   

  zahradnického provozu), 

- dlouhodobý smluvní vztah s firmou DSD Dřevohostice  

   výrobní kooperace,    

- zakázková výroba ve vlastních dílnách pro koncové zákazníky,  

  firmy, město Kelč a soukromé osoby 

- individuální odborný výcvik pro 2 žáky: 

Bystroň Integrace s.r.o. Podlesí – 1 žák 

OU Kelč – školník a údržbář – 1 žák 

 

       

Zednické práce  - 1 zednická pracovna           -  27 žáků 

    - 1 dílna zedníků 
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    - tři skupiny odborného výcviku, 

 - zednický skladový a technický areál, 

    - stavby soukromých osob: 

     stavební úpravy RD – p. Nenutilová, Kelč 

dokončovací práce byt. domu č. p. 3 – památková  

zóna, man. Fabíkovi 

terénní úpravy, zámková dlažba a dokončovací práce  

p. Medvecká Kelč 

oprava bytového jádra p. Vlčková Kelč 

novostavba RD manž. Rychtárovi, Kelč 

- stavby firem a organizací: 

novostavba autoopravny, Hasilik-Opatovice  

fasáda autoopravny a hosp. objektu – František     

Jiříček, Kelč 

stavební opravy – Farnost Kelč 

- práce stavební údržby OU Kelč  

  

 

Prodavačské  práce  - 1 cvičná prodejna            -  35 žáků 

- tři skupiny odborného výcviku pod vedením učitelů OV 

    - školní prodejna v areálu zahradnictví, 

    - smluvní pracoviště Kaufland Hranice pro 1., 2. a 3. ročník 

    - smluvní pracoviště Tesco Stores Val. Meziříčí pro 1. a 2.  

   ročník 

    - 3 pracoviště individuálního odborného výcviku  

                                      Školní prodejna OU Kelč – 1 žák 1. ročníku, část roku 

Billa Hranice – 2 žáci 2. ročníku 

Kaufland Hranice – 4 žáci 2. ročníku 
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III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
    

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 
2013/2014 

  

     

 k datu 30.6.2014   

  Počet fyzických  Přepočtené   

         Osob    Úvazky   

Interní pracovníci  27 25,574   

Externí pracovníci 0 0   

     

     

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014: 
 

 

(u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A ) 
 
 

 

 Ped. Pracovníci   Pracovní zařazení,     Úvazek                   Kvalifikace Roků 
ped. 

     - poř. Číslo            Funkce  (stupeň vzdělání,obor,aprobace,DPS)  

1 Ředitelka  1 VŠ-UP-Uč.všeob.vz.př.-Apro-MA-FY, Spec. P. 25 

2 Zástupce ředitele 
Vedoucí vychovatel 

0,5 
0,5 

VŠ – Zem.-zootech.,DPS,Spec.P. 11 

3 Vedoucí.OV- 
Uč.vvzp 

0,6 
0,4 

ÚSO-stavební,DPS,Spec.P.                    26 

4 Uč.vvzp PŠ 2-leté 
Uč.odb.výcviku 

0,905 
0,077 

ÚSO-tex.prům.DPS,Spec.P. 
Vých.poradenství pro uč. ZŠ a SŠ 

29 

5 Uč.odb.předmětů 0,571 VŠ-VÚT-stavební,DPS 29 

6 Uč.odb.předmětů 1 VŠ-ČVUT-str.a zař.,DPS,Spec.P. 28 

              7 Uč.odb.předmětů 1 VŠ-Báň.TU-ek.a managem. 
Ped.stud.uč.odb.př.SS,Spec.ped. 

       5 

              8 Uč.vvzp. 1 VŠ-UP-Uč.všeob.vz.př.-Apro-MA,Přír. 11 

9 Uč.odb.předmětů 1 VŠ-Agrobiol-všeob.zem.,DPS,Spec.P. 11 

10 Uč.odb.předmětů 0,952 VŠ-sociální pedagogika, 
DPS,Spec.P. 

10 

11 Uč.odb.výcviku 
Uč.odb.předmětů 

0,73 
0,19 

ÚSO-SZŠ-všeob.sestra,DPS,Spec.P. 8 

12 Uč.odb.výcviku 
Uč.odb.předmětů 

0,808 
0,143 

ÚSO-zahradnictví,DPS,Spec.P. 12 

13 Uč.odb.výcviku 
Uc.odb.předmětů 

0,692 
0,19 

ÚSO-zahradnictví,DPS,Spec.P. 9 

14 Uč.odb.výcviku 
Uč.odb.předmětů 

0,808 
0,048 

ÚSO-staveb.provoz,DPS,Spec.P. 20 

15 Uč.odb.výcviku 
Uč.odb.předmětů 

0,808 
0,095 

ÚSO-stavebnictví,DPS,Spec.P 12 

16 Uč.odb,výcviku 
Uč.odb.předmětů 

0,808 
0,095 

ÚSO-stavební provoz,DPS, Spec.P 7 

17 Uč.odb.výcviku 
Uč.odb.předmětů 

0,808 
0,095 

ÚSO-prov.technika,DPS,Spec.P. 12 

18 Uč.odb.výcviku 
Uč.odb.předmětů 

0,808 
0,095 

ÚSO-prov.technika,DPS,Spec.P 6 

19 Uč.odb.výcviku 
Asistent pedagoga 

0,692 
0,20 

ÚSO-podnikání,DPS,Spec.P. 6 

20 Uč.odb.výcviku 
Uč.odb.předmětů 

0,808 
0,143 

ÚSO,pěst.chov.,DPS,Spec.P. 34 

21 Uč.odb.výcviku 
Uč.odb.předmětů 

0,808 
0,095 

ÚSO-podnik. v obchodech.a sl.,DPS, 
Spec.P 

5 

22 Uč.odb.výcviku 
Uč.odb.předmětů 

0,808 
0,19 

ÚSO-podnikání, DPS 4 
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23 Asistent pedagoga 
Vychovatel 

0,80 
0,304 

ÚSO-rod.škola,DPS-vychovatel        10 

24 Vychovatel 1 VŠ- bak.-spec.ped.pro vých.prac. 32 

25 Vychovatel 1 ÚSO-truhl,DPS-vychovat.Spec.P 20 

26 Vychovatel 1 ÚSV,SpgŠ-vychov.,Spec.P 24 

             27 Vychovatel 1 ÚSO-oděvnictví,DPS,Spec.P.       17 

 
 
Věkový průměr pedagogických zaměstnanců na našem učilišti je 48 roků.  

V průběhu školního roku nedošlo ke změně v počtu pedagogických zaměstnanců. 
 
  

Kvalifikovanost pracovníků vyučujících odborné předměty a odborný výcvik je zaměřena oboru, který vyučují. 

 
 
Požadovaná odborná kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2013/2014: 

(Zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné)    

      

        v %     

Požadovaná odb. kvalifikovanost  75,8     

Pedagogové doplňující si vzdělání 11,3     

 
 
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce: 2013/2014 

        k datu 30.6.2014  

 Počet fyzických    Přepočtené  

      Osob       Úvazky  

Interní pracovníci 13 12,563  

Externí pracovníci 0 0  

 
Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 

    

 Ostatní pracovníci    Pracovní zařazení, funkce  Úvazek       Stupeň vzdělání, obor 

     - poř. Číslo    

1 Ekonom 1 ÚSO-všeobecná ekonomika 

2 Účetní, mzdová účetní, pers. 1 ÚSO-všeobecná ekonomika 

3 Administrativní pracovník 
Vedoucí školní jídelny 

0,5 
0,438 

ÚSO-všeobecná ekonomika 

4 Bezpečnostní pracovník 1 ÚSO-oděvnictví, DPS, Spec.P. 

5 Školník-údržbář 1 Základní 

6 Uklízečka 1 Základní 

7 Uklízečka 1 SO-kuchařka-servírka 

8 Pracovnice v zahradě 1 SO-prodavačka potrav.zb. 

9 Samostatná kuchařka 0,875 SO-kuchařka-servírka 

10 Kuchařka 0,875 SO-kuchařka-servírka 

11 Kuchařka 0,875 SO-prod.,SO-kuchařka 

12 Osobní asistent 1 VŠ-Bc.spec.ped.pro vých.pracovníky 

13 Osobní asistent 1 MA-obchodní provoz 
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IV. Údaje o přijímacím řízení 
 

 

Žáci přijatí ke studiu ve školním roce 2013/2014 k 1. 9. 2013 
 

Název oboru 
Kód oboru 

(KKOV) 
Celkem 

Z toho 
do učebních  
oborů (ZZ) 

Strojírenské práce 23-51-E/01 7 7 

Zednické práce 36-67-E/01 8 8 

Pečovatelské služby 75-41-E/01 3 3 

Prodavačské práce  66-51-E/01 9 9 

Zahradnické práce 41-52-E/01 7 7 

Dvouletá praktická škola 78-62-C/02 5 0 

Přijatí celkem  39 34 

 

Odvolací řízení ve školním roce 2013/2014 
 

Ve školním roce 2013/2014 nebylo podáno žádné odvolání. 
 

 

Další údaje o žácích ve školním roce 2013/2014: 

 

  Žáci 1.ročníku 

Kód oboru Název oboru 
přijetí k 
1.9.2013 

n
en

as
to

u
p

ili
 

přijetí 
během 
šk.roku 

přestup 
do OU 
během 
šk.roku 

odchod z 
OU 

během 
šk.roku 

Celkem k 
31.8.2014 

23-51-E/01 Strojírenské práce 7 1 2 2 3 7 

36-67-E/01 Zednické práce 8 1 0 0 3 4 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 3 0 0 0 1 2 

66-51-E/01 Prodavačské práce  9 1 1 4 3 10 

41-52-E/01 Zahradnické práce 7 0 0 2 1 8 

78-62-C/02 Dvouletá praktická škola 5 0 0 0 0 5 

  Celkem 39 3 3 8 11 36 

 

  

V tomto školním roce nedošlo k výrazné změně v počtu žáků prvních ročníků – počet 

příchodů a odchodů je téměř vyrovnán. K většině odchodů došlo až v průběhu hlavních 

prázdnin z důvodů ekonomických přestupů na bližší školu a v případě žákyně přerušení studia 

z důvodu těhotenství. 
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  Žáci 2.ročníku Žáci 3.ročníku 

Kód 
oboru 

Název oboru 

p
ři

je
tí

 b
ěh

em
 

šk
.r

o
ku

 

p
ře

st
u

p
 d

o
 O

U
 

o
d

ch
o

d
 z

 O
U

 

C
el

ke
m

 k
 

3
1

.8
.2

0
1

4
 

p
ři

je
tí

 b
ěh

em
 

šk
.r

o
ku

 

p
ře

st
u

p
 d

o
 O

U
 

o
d

ch
o

d
 z

 O
U

 

C
el

ke
m

 k
 

3
1

.5
.2

0
1

4
 

23-51-E/01 Strojírenské práce 3 0 1 7 0 0 1 5 

36-67-E/01 Zednické práce 0 0 1 7 1 1 1 13 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 0 0 2 4 0 0 2 4 

66-51-E/01 Prodavačské práce  0 1 0 11 1 0 0 6 

41-52-E/01 Zahradnické práce 0 0 0 4 0 0 0 11 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 0 0 0 4 _ _ _ _ 

  
Celkem 3 1 4 37 2 1 4 39 

 

 

Již tradičně na OU přestupovali neúspěšní žáci ze SOU, většinou bývalí absolventi ZŠ 

praktických, kteří podcenili náročnost těchto oborů. Přestupy ve druhém pololetí se týkaly 

žáků po ukončení pobytu v diagnostickém ústavu na základě doporučení kurátora.  

Žáci, kteří předčasně ukončili vzdělávání na OU, tak učinili buď z ekonomických důvodů, 

nebo se nedokázali vypořádat se základní pracovními požadavky jako např. včasný příchod na 

praxi, dodržování pracovní doby a plnění daných úkolů. S posledním uvedeným důvodem se 

setkáváme stále častěji, protože náš sociální systém umožňuje, aby byl nezletilý evidován na 

úřadu práce místo toho, aby se vzdělával a rodina (ve většině případů neúplná) na tento fakt 

rezignuje. 
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V. Výsledky vzdělávání a výchovy žáků 

 
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/2014: 
 

 Počet žáků 
k 30. 9. 2013 

Prospělo 
s vyznam. 

Prospělo Neprospělo Jiné ukončení 
 

Odborné učiliště 122 12 94 12 4 

Prospěch žáků 
 

Naše škola se řadí na jedno z posledních míst podle dosaženého stupně vzdělání, protože 

vzděláváme žáky s mentálním postižením a neúspěšné žáky základních škol, kteří je většinou 

opouštějí v nižším jak devátém ročníku. Stále se snažíme v rámci platné legislativy 

neodmítnout žádného žáka, pro kterého je náš typ školy vhodný, neuzavřít nikomu cestu ke 

vzdělání a získání výučního listu. Zlomek našich žáků tvoří integrovaní žáci s jiným než 

mentálním postižením. Základem naší výchovně vzdělávací práce je princip individualizace 

možností každého jednotlivého žáka. Právě toto značně pokřivuje zažité chápání 

klasifikačních stupňů, a to především ze strany rodičů a ostatních žáků. To co je u jednoho 

vydřený posun, může být u jiného vzhledem k jeho možnostem nedotažený úkol. Přesto 

trváme na jednoznačných klasifikačních kritériích a určité nekompromisnosti hlavně vůči 

žákům s absencí bez závažné příčiny. 

Důsledkem toho byl vyšší počet žáků, kteří byli nuceni doplnit si klasifikaci v prvním i 

druhém pololetí školního roku a prokázat zvládnutí učiva v individuálních zkouškách 

z jednotlivých předmětů. V prvním pololetí si doplňovalo klasifikaci 29 žáků, ve druhém 25 

žáků. V porovnání s předcházejícím rokem se pohybuje počet těchto žáků zhruba na stejné 

úrovni. V prvním pololetí byl zaznamenán stejný počet 29 žáků jako vloni a ve druhém byl 

zaznamenán nárůst z 13 na 25 žáků. V mírném zvýšení počtu neklasifikovaných žáků ve 

druhém pololetí se odrazila snaha školy zvýšit náročnost na žáky před závěrečnými 

zkouškami a dále je tento stav možno přičíst důrazu všech pedagogických pracovníků a 

vedení školy směrem k pravidelnosti docházky do školy a minimalizaci jakékoliv absence.  

Průměrný prospěch jednotlivých tříd v meziročním porovnání dosahoval téměř shodných 

hodnot, mezi jednotlivými třídami jsou však značné rozdíly. Toto je zapříčiněno velmi 

rozdílnou skladbou žáků v těchto třídách. Pokud se v prvním ročníku sejde skupina žáků 

s dobrými vstupními předpoklady, se zájmem o obor a s chutí pracovat, udržují si tento trend 

ve velké většině po celé tři roky. Platí to samozřejmě i naopak.  

Počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním, meziročně klesl z 14,03% na 9,48%  

z hodnocených žáků školy. Ve snížení počtu vyznamenaných se projevila změna skladby 

žáků, kteří k nám nastupují, kdy vlivem úpravy vyhlášky 73/2005 Sb. poklesl počet zdravotně 

znevýhodněných žáků na škole.  

Sníženou známku z chování obdrželo během školního roku 27 ze 120 hodnocených žáků, 

z toho 16 druhý a 11 žáků třetí stupeň z chování. V porovnání s předchozím školním rokem je 

zaznamenán pokles počtu u druhého stupně a výrazný nárůst počtu třetího stupně. Hlavním 

důvodem snížené známky z chování stále zůstává neomluvená absence, komunikace žáků 

s vyučujícími, mezi sebou navzájem a opakující se přestupky proti školnímu řádu. Účinnost 

tohoto kázeňského prostředku však z mnoha důvodů klesá, proto se ve zvýšené míře více 

používají operativnější kázeňské prostředky – napomenutí a důtka třídního učitele, důtka 

ředitele, podmíněné vyloučení a vyloučení, ale na druhé straně využití i možností pochval.  
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Pochvaly a ocenění 
 

1. pololetí 

pochvala třídního učitele 12 žáků   8 žáků - za vzornou docházku, prospěch a aktivitu    

  4 žáci  - za příkladné plnění pracovních 

                povinností v odborném výcviku  

         

pochvala ředitele školy   2 žáci   2 žáci - za vzornou docházku, prospěch a aktivitu   

              

 

 

2. pololetí 

pochvala třídního učitele 10 žáků    1 žák  - za organizaci třídního výletu  

2 žáci  - za příkladnou docházku 

7 žáků - za aktivitu v odborném výcviku 

        

pochvala ředitele školy   0 žáků 

 

Napomenutí a důtky 
 

1. pololetí 

napomenutí tříd. učitele    12 žáků   3 žáci  - za verbální napadení spolužáka  

  3 žáci  - za nevhodné chování 

        6 žáků  - za porušení ŠŘ 

         

důtka třídního učitele                17 žáků          9 žáků -  za neomluvenou absenci  

  1 žák   -  za ohrožení svého zdraví i spolužáků  

  2 žáci  -  za požití alkoholu na školní akci    

  5 žáků -  za nevhodné chování 

   

       

důtka ředitele školy     22 žáků   6 žáků  - za neomluvenou absenci 

                                         4 žáci   - za přestupek proti pravidlům firmy v OV 

    10 žáků  - za nevhodné chování ke spolužákům a 

         pedagogickým pracovníkům 

      2 žáci   - za požití alkoholu na školní akci 

      

 

2. pololetí 

napomenutí tříd. učitele            6 žáků             1 žák  - za nevhodné chování ve výuce 

          3 žáci - za neomluvenou absenci 

         2 žáci - za kouření v prostorách školy 

          

 

důtka třídního učitele     8 žáků            4 žáci -  za neomluvenou absenci  

  2 žáci  - za neplnění školních povinností 

  2 žáci  - za nevhodné chování k ped. pracovníkům 

      

          

 

důtka ředitele školy               5 žáků               3 žáci   - za vysokou neomluvenou absenci a 

              špatný přístup ke školním povinnostem 
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          1 žák   -  za vulgární chování k učiteli 

          1 žák   -  za krádež  

Podmínečné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia 

 

1. pololetí 

podmíněné vyloučení ze studia 7 žáků, z toho        

1 žák  - za nepřiměřeně vysokou absenci a malý zájem o studium 

2 žáci - za napadení spolužáka 

1 žák  - za opakované porušování školního řádu 

                                   3 žáci  - vysokou neomluvenou absenci 

vyloučení ze studia 0 žáků 

   

2. pololetí 

podmíněné vyloučení ze studia 6 žáků, z toho 

3 žáci - za vysokou neomluvenou absenci a nezájem o 

  studium  

3 žáci - za vulgární chování k pedagogickým pracovníkům  

 vyloučení ze studia 0 žáků 

 

 

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014: 
 

 Počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 414 3,88 

2. pololetí 1 226 9,37 

Za školní rok 1 640 6,91 

 

 

Hodnocení ukončení studia: 
 

 Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Jiné   

 v posledním ročníku s vyznam.    

Odborné učiliště 41 (38 k ZZ) 7 31 0 3 

 

Zhodnocení úrovně závěrečných zkoušek 

 

Ve 3. ročnících a 2. ročníku praktické školy dvouleté bylo ve druhém pololetí školního roku 

2013/2014 hodnoceno 41 žáků, klasifikováno bylo 35 žáků. Tito absolvovali závěrečné 

zkoušky v řádném termínu. Tři žáci nebyli klasifikováni z důvodu vysoké absence a 3 žáci 

neprospěli. Neklasifikovaní žáci si doplnili klasifikaci do 31. 8. a zúčastnili se závěrečných 

zkoušek v náhradním podzimním termínu. Dva žáci z neprospívajících zažádali o opakování 

ročníků a třetí z nich změnil učební obor.  

V řádném termínu závěrečných zkoušek z 35 žáků 7 žáků prospělo s vyznamenáním a 28 

žáků prospělo. V náhradním termínu všichni 3 žáci prospěli. Celkem úspěšně absolvovalo 38 

žáků. 

Závěrečné zkoušky proběhly u všech tříletých oborů podle „Jednotného zadání závěrečných 

zkoušek“ a absolventi obdrželi kromě vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučním listu také 

certifikát o absolvování ZZ podle jednotného zadání. Úroveň závěrečných zkoušek se různila 

podle jednotlivých oborů vzdělávání. V oboru zahradnické práce z 11 žáků 2 prospěli 
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s vyznamenáním, v oboru prodavačské práce z 6 žáků 1 prospěl s vyznamenáním, v oboru 

pečovatelské práce ze 3 žákyň 2 prospěly s vyznamenáním, v oboru strojírenské práce z 5 

žáků prospěl 1 žák s vyznamenáním a v oboru zednické práce z 11 žáků rovněž 1 žák prospěl 

u závěrečných zkoušek s vyznamenáním.  

Rezervy měli všichni v písemné, praktické i v ústní části závěrečných zkoušek. I přes 

rozdílnou výslednou úroveň, jednotlivé zkušební komise konstatovaly, že většina žáků byla 

dobře připravena pro potřeby praxe a že v závěrečných zkouškách podle jednotného zadání 

škola obstála dobře. V delším časovém horizontu se však začíná projevovat sestupná tendence 

ve vstupní vědomostní a dovednostní úrovni našich žáků. 

V praktické škole dvouleté absolvovali závěrečné zkoušky 2 žákyně, obě prospěli. Zde 

proběhla praktická i ústní část podle školního zadání. 

 

 

Poznatky z uplatnění absolventů školy na trhu práce 
 

Posuzování uplatnitelnosti našich žáků na pracovním trhu je jednou z nejdůležitějších 

zpětných vazeb o úspěšnosti školy a důležitou informací vyhodnocovanou v jednotlivých 

školních rocích. Tyto údaje slouží k hodnocení výchovně vzdělávacího procesu, s důrazem na 

odborné vzdělání, k průběžným úpravám pedagogických i odborných přístupů a k úpravám 

tematických plánů v rámci schválených ŠVP jednotlivých oborů. Dvěma základními 

specifikami ovlivňujícími oblast uplatnitelnosti našich absolventů je víceoborovost učiliště a 

poměrně velmi široký teritoriální rozsah místa bydliště našich žáků, který je v jednotlivých 

školních rocích často neopakovatelný a nesrovnatelný. Negativem dané problematiky je také 

zařazení našich žáků a absolventů do systémových statistik ve třech krajích - krajských 

pracovišť úřadu práce.  

Informace získáváme především osobními kontakty na zaměstnavatele našich absolventů, 

pokud je známe, kontakty na žáky a jejich rodiče.  

Vlastní uplatnitelnost absolventů dlouhodoběji naše škola posuzovala a posuzuje ve třech 

rozdílných úrovních. První rovinou je uplatnitelnost žáků a absolventů z dlouhodobého 

pohledu v návaznosti na situaci na pracovním trhu a v návaznosti na legislativní a jiné změny 

dotýkající se žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Druhou rovinou je uplatnitelnost 

absolventů ve školním roce 2013/2014 a třetí rovinou je uplatnitelnost konkrétních osob 

absolventů, ve které nám v tomto školním roce, stejně jako v letech minulých, výrazně 

pomohla aktivita 04 našeho projektu s názvem „Přípravné kontakty s trhem práce“ v rámci 

udržitelnosti projektu OPVK „Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a trh práce“. 

Na úrovni obecné, ve směru zaměstnatelnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

nedošlo v uplynulém období bohužel k žádným pozitivním změnám a posunům. Proto je 

možno u našich absolventů hodnotit aktuální pravděpodobnost získat zaměstnání za zhoršující 

se a dlouhodobě obtížnou. Nadále přetrvává řada bariér pro jejich zaměstnávání a chybí 

jakékoliv pobídky s legislativním podkladem pro zaměstnávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, žáků s postižením. Stále přetrvává absence chráněných pracovišť, 

chráněných dílen, daňových pobídek a prostředků na dlouhodobější zapracování našich 

absolventů. Naši absolventi velmi často volí tu jednodušší cestu, a to že využijí pomyslných 

nabídek a možností sociálního systému. Samostatnou kapitolou je stav nezaměstnanosti v ČR 

a obzvláště v našich krajích, to je ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském. 

Kromě toho, že naši žáci překonávají obecné bariéry pro zaměstnání, zůstává navíc jejich 

handicapem nadprůměrně dlouhá doba zapracování v nových podmínkách, přetrvávající 

poměrně vysoký konkurenční tlak na pracovním trhu, časté zdravotní omezení, sociální 

bariéry jak žáků, tak jejich rodin. V tomto roce se opět objevila snaha absolventů středních 

škol pokračovat ve studiu dalšího, často i nenavazujícího oboru vzdělání. Řada rodičů a 

zákonných zástupců volí možnost dalšího studia před variantou úřadu práce a sociálního 

systému. U absolventů praktické školy převládá vstup do sociálního systému, který se nám 
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čas od času podaří narušit nástupem absolventa praktické školy do některého z našich oborů 

vzdělání, především do oboru zahradnické práce. Jednoho takovéhoto úspěchu jsme dosáhli i 

v letošním roce. 

Ve třetí rovině, informování o uplatnění konkrétních osob, je naší snahou spolupracovat 

s okolními úřady práce.  Zde narážíme, při zmapování další profesní cesty našich bývalých 

žáků, na pravidla ochrany osobních údajů. Pramenem našich neúplných znalostí u třetí roviny 

proto většinou zůstávají poznatky v rámci udržitelnosti projektu OP VK  - „Žáci se 

speciálními vzdělávacími potřebami a trh práce“. V rámci tohoto projektu třídní učitelé ve 

spolupráci s projektovým pracovníkem školy shromáždili a upřesnili kontaktní údaje žáků, 

absolventů a v podzimních měsících roku 2013 provedli průzkum umístění a podržení 

pracovního místa mezi absolventy školního roku 2012/2013. 

 

U posouzení absolventů školního roku 2013/2014, 2012/2013 a 2011/2012, z hlediska 

dlouhodobějšího udržení pracovního místa, jsme schopni vyslovit spíše přibližné závěry pro 

uplatnitelnost než objektivně vyhodnotit tuto skutečnost a provést porovnání absolventů 

navzájem. 

V jednotlivých oborech je možno vyslovit tyto obecnější závěry z poznatků získaných širší 

skupinou pedagogů, především však třídních učitelů, ve školním roce 2013/2014, a to jak při 

posuzování prověřovaných letošních absolventů, tak i absolventů předchozího roku.  

 

 

Zahradnické práce    
Uplatnitelnost těchto absolventů menší a značně nevyrovnaná především z důvodu velkých 

rozdílů úrovně odborných znalostí získaných v době studia. V oboru je menší počet firem, 

žáci obor často opouštějí a zaměstnávají se v jiných profesích. Problémem je sezonní 

zaměstnání a malé finanční ohodnocení, což vede k nemožnosti dlouhodobě udržitelného 

místa pro část absolventů.  

Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních – pečovatelské služby   
Většina absolventů má dlouhodoběji předpoklady pro další profesní uplatnění. Na pracovním 

trhu je však v tomto oboru velká konkurence díky rekvalifikacím a dlouhá časová prodleva 

mezi vstupem do pracovního poměru v jakékoliv formě a stabilní pracovní smlouvou. 

Zámečnické práce          
U tohoto oboru lze, při akceptování delší doby na zapracování u některých žáků, předpokládat 

dobrou možnost uplatnění. Obor je charakteristický poměrně velkou poptávkou na pracovním 

trhu, pokud je absolvent schopen širší pracovní adaptace. Absolventy tohoto oboru je možno 

rozdělit dle uplatnitelnosti žáků na dvě části; jedna skupina získává pevné a trvalejší pracovní 

místo, menší část má dlouhodobější problémy s uplatněním. Ve sledovaných dvou letech byli 

žáci oboru nejlépe zaměstnatelní a velmi dobře při vyhledávání pracovních pozic 

spolupracující. 

Zednické práce     

Obor s velkou poptávkou, ale s nevyrovnanou úspěšností našich absolventů. V letošním roce 

byly negativní tendence doplněny o nezájem části žáků o spolupráci při zajištění pracovních 

míst ze strany pracovníků školy. Stejně jako u zámečnického oboru často nerozhodují o 

získání pracovního místa výsledky absolventa, ale trpělivost firmy i absolventa při 

adaptačním procesu. Část absolventů nezvládá vyžadovanou flexibilitu na časté změny 

podmínek, místa práce, klimatické a další změny u stavebních firem. 

Část absolventů zahajuje svou profesní dráhu prací na Živnostenský list, což je také 

požadavkem a odrazem reálné praxe ve stavebnictví. 

Prodavačské práce     
V tomto oboru je pravděpodobnost zaměstnatelnosti velmi dobrá u velké části žáků. Většina 

absolventu je dobře připravena odborně, ale problémem je jejich přizpůsobivost k reálným 

pracovním podmínkám super a hypermarketů, mezi které patří nepravidelnost směn, práce o 
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víkendech, neúplné, dělené směny a noční práce. Nedostatkem pro trvalejší zaměstnanost je 

časté zahájení zaměstnaneckého vztahu brigádnickými smlouvami, které mají řadu nevýhod. 

 

U absolventů 2013/2014   bylo posuzováno celkem 41 žáků při vstupu resp. zájmu o vstup do 

prvního zaměstnaneckého poměru. Z tohoto počtu 38 absolventů získalo výuční list. Ke dni 

posuzování  

 14 žáků pokračuje ve studiu z důvodu opakování ročníku a studia dalšího oboru 

 ze zbývajících 27 absolventů tohoto roku je možno odhadnout dle dostupných 

projektových podkladů že: 

o 2 žáci v daném průzkumu se školou odmítli spolupracovat nebo o pracovní 

místo nejeví výraznější zájem,  

o 5 žáků je evidováno na úřadu práce a hledá práci, 

o 20 žáků je zaměstnaných, část z nich ale na smlouvy na dobu určitou a 

brigádnické, opakované a časově omezené smlouvy a práci mimo obor.  

Ze sledovaných a zaměstnaných 20 žáků pracuje 7 žáků mimo vystudovaný obor. 

 

U absolventů 2012/2013 při opakovaném posuzování je možno konstatovat že celkově z 36 

absolventů s výučním listem  

 12 žáků pokračuje ve studiu z důvodu opakování ročníku a studia dalšího oboru, tento 

počet se od průzkumu v roce minulém o čtyři zvýšil, část žáku nahradila evidenci na 

úřadech práce novým studiem 

 ze zbývajících 24 absolventů minulého roku je možno odhadnout dle dostupných 

projektových podkladů ve druhém roce že: 

o 1 žák nejeví o trvalejší zaměstnání zájem a se školou spolupracuje omezeně  

o 1 žáků je evidován na úřadu práce, 

o 22 žáků je zaměstnaných, většina z nich ale dále na smlouvy na dobu určitou a 

brigádnické, opakované a časově omezené smlouvy a na živnostenský list.  

Ze sledovaných 22 žáků pracuje 5 žáků mimo vystudovaný obor. 

 

Lze konstatovat, že výsledky sledování zaměstnanosti jsou méně uspokojivé především 

v prvním roce průzkumu a zlepšující se s časovým odstupem od ukončení studia, což 

dokládají výsledky ve druhém roce. 
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Údaje o žácích s individuálním vzdělávacím plánem: 
 

Druh postižení Obor/ ročník Počet žáků 

Mentální 
Zahradnické práce  

1. ročník 
2 

Kombinované 
Pečovatelské služby 

2. ročník 
1 

 

V tomto školním roce byly na žádost zákonného zástupce a doporučení SPC vypracovány tři 

individuální vzdělávací plány (IVP). U žákyně 2. ročníku oboru pečovatelské práce vznikla 

potřeba IVP v odborném výcviku pro kombinaci mentálního postižení s tělesným.  

Dva IVP byly pro žáky prvního ročníku zahradnického oboru – pro žáka s Downovým 

syndromem v kombinaci se středně těžkým mentálním postižením a žákyni se středně těžkou 

až těžkou mentální retardací.  

Současně se nám ve spolupráci s Úřadem práce a příspěvku spolufinancovaného ze státního 

rozpočtu podařilo vytvořit 2 pracovní místa pro osobní asistenty žáka, a to pro již výše 

uvedenou žákyni se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a žáka praktické školy 

se středně těžkým mentálním postižením v kombinaci s poruchou autistického spektra. Díky 

těmto podpůrným opatřením se uvedeným žákům podařilo splnit požadavky daného ročníku a 

postoupit do vyššího. 

 

Výchova mimo vyučování - zhodnocení činnosti na internátě 
 

K 31. 10. 2013 bylo přijato na ubytování celkem 58 žáků, kteří byli rozděleni do 4 

výchovných skupin. Meziročně tedy došlo k poklesu o 5 žáků. Na výchově mimo vyučování 

se podíleli 4 skupinoví vychovatelé na plný úvazek, 1 skupinová vychovatelka na částečný 

úvazek (0,304), 2 bezpečnostní pracovníci a vedoucí vychovatel s úvazkem 0,5. V roce 

2013/2014 tedy došlo v důsledku poklesu ubytovaných žáků k poklesu přepočtených 

pracovníků o 0,2 úvazku. Na počátku školního roku byl schválen školní vzdělávací program 

Výchova mimo vyučování, kterým se výchovný proces na internátě OU Kelč řídil. Žáci měli 

možnost využívat po celý školní rok bohaté nabídky nejrůznějších aktivit, a to: 

V oblasti sportovní:  

 posilovna využívaná především chlapci  

 stolní tenis na chlapeckém i dívčím oddělení (příprava na meziučilištní turnaj ve 

stolním tenise, kterého se zúčastnilo družstvo chlapců) 

 vlastní venkovní sportovní areál (hřiště na kopanou, volejbal, možnost atletiky a 

ruských kuželek), navštěvovali chlapci i děvčata 

 vlastní tělocvična využívaná především k různým zájmovým sportovním kroužkům, 

ale také k atletice v odpoledních hodinách 

 sportovní kroužky – turistický, kopané, florbalu, sportovních her, soft tenisu a 

badmintonu 

 elektrické šipky na chlapeckém i dívčím oddělení 

 sportovní odpoledne  

 společná posezení u táboráku s hrami a soutěžemi v zahradní pergole na podzim a na 

jaře, v dubnu „Pálení čarodějnic“ 

 celoroční turistika 

 ekologické odpoledne 

 turnaje v kuželkách v kuželně v místním kulturním domě, ( asi10 x) 

 netradiční sportovní odpoledne v tělocvičně 

 využití umělého ledu na hřišti v Kelči k bruslení v zimních měsících, možnost 

sáňkování 
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 návštěva krytého bazénu v Hranicích v zimním období (4 x) 

 

V oblasti kulturní: 

 seznamovací odpoledne pro žáky 1. ročníků v areálu školy 

 seznámení s historií a kulturními památkami města Kelče, výšlap k pomníku nálezu 

kelečského pokladu na Strážném 

 diskotéková odpoledne s programem, který si připravovali sami žáci, pořádaná jednou 

za dva měsíce 

 mikulášská nadílka a vánoční besídka – program zajistili žáci internátu a praktické 

školy 

 zájmové kroužky – vazačský, výtvarný, přírodovědný, technický, divadelní 

 výtvarná činnost zejména ve skupinách děvčat i chlapců – ubrousková technika, 

kresba, malba, vystřihování, koláže s následnými výstavkami na oddělení nebo 

výzdoba školy 

 návštěva Kurz společenského tance a chování (7 žáků), který probíhal ve spolupráci se 

Základní školou v Kelči s velice kladnou odezvou 

 průběžně jsme soutěžili o nejhezčí pokoj na internátě 

 na každém oddělení mohli žáci využívat různé deskové a karetní společenské hry 

 

Pod vedením vychovatelů žáci vypracovávali domácí úkoly a připravovali se na školní 

vyučování. Denně mají možnost využívat internet v počítačové učebně a používat kuchyňky 

na odděleních k vaření či pečení. 

 

Možnost ovlivňovat činnosti na internátě měla opět Internátní žákovská rada složená ze 

zástupců jednotlivých výchovných skupin, která se scházela 1x měsíčně. Žáci se nejen aktivně 

podíleli na internátním dění, ale také řešili aktuální problémy, přicházeli s  nápady  - velký 

úspěch měl průzkum nejoblíbenějších jídel, kdy vítězné menu bylo ve školní jídelně uvařeno 

na Den dětí. Také dojíždějící žáci mají možnost trávit čas do odjezdu autobusů v prostorách 

internátu a všechny aktivity v odpoledních hodinách jsou jim přístupny. 

 

Smyslem internátu OU Kelč je nejen umožnit žáků ze vzdálenějších oblastí ubytování, ale 

kvalitními zájmovými aktivitami vedenými kvalifikovanými vychovateli jim pomoci aktivně 

naplnit volný čas a současně je vést k dennímu režimu, který mnozí z vlastních rodin neznají. 

 
VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
 

Minimální preventivní program OU Kelč  
 

MPP odborného učiliště pokrývá oblast výchovnou i vzdělávací. Je vytvořen pro žáky všech 

oborů a zahrnuje spolupráci jak s učiteli, tak i s rodiči. Zahrnuje oblast školní, pracovní i 

mimoškolní činnost na internátě. Informace o akcích MPP jsou pravidelně zveřejňovány na 

informační nástěnce v měsíčním i týdenním plánu školy. Další důležité informace jsou 

umístěny na nástěnce výchovného poradce v chodbě školy. 

Tematicky byl MPP ve školním roce 2013/2014 zaměřen na: 

1) Právní povědomí a trestní odpovědnost dětí a mládeže 

2) Kyberšikana – nebezpečí zneužívání internetových sítí a jejich vliv na psychiku 

člověka 

3) Partnerské vztahy – život a soužití v partnerských vztazích 
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Do MPP bylo zapojeno 118 žáků, z toho 62 ubytovaných. Během celého roku mohli žáci 

využívat konzultačních hodin preventisty sociálně patologických jevů Zdenky Černochové 

(středa10.00 – 11.00 hodin nebo dle dohody).  

Ve škole funguje výchovná komise, která se schází v případě vysoké absence ať již 

neomluvené či velmi vysoké omluvené. Členy výchovné komise jsou výchovný poradce, 

vychovatel v případě ubytovaného žáka, zákonný zástupce (zletilý žák) a vedení školy. 

V přízemí učiliště, na viditelném místě je pro žáky k dispozici schránka důvěry. V uplynulém 

roce se zde nevyskytla žádná závažná upozornění.  

 

Přehled nejdůležitějších akcí i činností:  

 V tomto školním roce jsme se zapojili do humanitární sbírky s názvem Světluška na 

podporu a léčbu nevidomých a vybrali finanční částku 4 880Kč. 

 Pro žáky jednotlivých oborů bylo zorganizováno a uskutečněno mnoho odborných 

exkurzí např. 

 Jarní Flora a Florcentrum v Olomouci, Florplant Hranice 

 Dům pro seniory v Radkově Lhotě a Podlesí, Stacionář Anděl v Kelči,  

 Pekárna zdravé výživy v Zámrskách s názvem Aso , polesí Valšovice, 

 NESTLE Holešov. 

 Další exkurze byly realizovány v rámci udržitelnosti projektu OPVK Žáci se 

speciálními vzdělávacími potřebami a trh práce. 

 V loňském roce proběhl úspěšný turistický kurz pro žáky 2. ročníků v 

prostředí Hostýnských vrchů zaměřen na upevňování třídních kolektivů. 

 Již tradičně byla bohatá sportovní činnost: zúčastnili jsme se mezi-učilištních soutěží v 

nohejbalu, stolním tenise, ringu, florbalu, bedmintonu a vybíjené.  

 Pravidelné sportovní aktivity probíhaly i v rámci výchovy mimo vyučování na 

internátě – ve florbalu, nohejbalu, kopané i kuželkách. 

 V každém oboru se uskutečnila školní kola oborových soutěží a ti nejlepší 

z jednotlivých oborů nás reprezentovali na regionálních kolech. 

 V přednáškové činnosti pro žáky jsme se zaměřili na:  

 bezpečnost silničního provozu, 

 sebepoznání – temperament, 

 seznámení s činností úřadů práce, 

 kyberšikanu a právní odpovědnost, 

 Život v závislosti - přednášku vyléčeného alkoholika,  

 hygienu a dospívání. 

 Ve vzdělávání pedagogických pracovníků se objevila témata stres a zátěž učitelské 

profese, první pomoc a krize ve třídě. 

 V rámci rozvoje klíčových kompetencí a průřezových témat jsme zrealizovali 4 

tematicky zaměřené projektové dny  

 Založili jsme tradici celoučilištních soutěží „Člověče nezlob se“ a Běh do zámeckých 

schodů. Obě tyto soutěže byly zajímavé a hojně navštívené. 

 Z kulturních akcí byly nejzajímavější Kurz společenského tance a chování, který byl 

uspořádán ve spolupráci se ZŠ Kelč, divadelní představení, které nacvičili žáci v rámci 

internátu pod vedení vychovatelů. Ve vánočním období pravidelně naši školu 

navštěvuje Mikulášská družina s čertem i andělem a následuje vánoční besídka.  

 Zájmová a umělecká činnost byla aktivně rozvíjena v zájmových kroužcích: vazačský, 

ekologický, literární, volejbalový, stolního tenisu, florbalu, výtvarný, hudební, 

sportovní, turistický, přírodovědný, divadelní, technický.  

 Pravidelně v období květen a červen jsou organizovány školní výlety jednotlivých tříd 

za poznáním blízkého i vzdáleného okolí. Je to dobrá příležitost k upevňování vztahů 

v kolektivech i s vyučujícími.  
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 Vždy na konci měsíce května je zadán a následně vyhodnocen dotazník o prevenci 

sociálně patologických jevů v učilišti, který nám poskytuje validní informace z této 

oblasti. 

Spousta zajímavých akcí, které proběhly během školního roku je i fotograficky 

zdokumentována a vystavena na webových stránkách školy www.oukelc.cz 

Minimální preventivní program 2013/2014 obsahoval základní vizi, byl však během školního 

roku aktuálně doplňován nejrůznějšími aktivitami dle potřeb kolektivů tříd našich žáků. 

Za nejúčinnější preventivní program na škole, která pracuje s žáky s mentálním postižením 

často v kombinaci s poruchami chování, však stále považujeme osobní příklad všech 

pracovníků a jejich často až rodičovský přístup v práci s našimi žáky. Snažíme se vytvářet na 

škole bezpečné prostředí, tak aby se nikdo – žák ani pracovník - nebál projevit svůj názor, 

obhájit ho, naučil se říci NE na ochranu své osoby a případně přijímat názor jiných. 

 
 

Práce výchovného poradce  
 

Práce výchovného poradce na naší škole nemá typický charakter jako na jiných školách. 

Koncentrace znevýhodněných žáků a žáků z rodin se špatným nejen ekonomických, ale také 

rodinných zázemím je velmi vysoká. V podstatě každodenně je nutno řešit problémy, které 

jsou důsledkem jejich rodinné situace. A právě deficit běžných výchovných návyků, postojů a 

vzorců z rodinného prostředí vede k  problémům, vyplývajících z běžného života, kterým naši 

žáci bohužel musí čelit a neumí to, a proto je velmi často s nimi řeší jejich třídní učitelé nebo 

učitelé odborného výcviku. Hlubší problémy a ty, které mají chronický charakter, pak řešíme 

pomocí výchovné komise ve spolupráci s vedením školy. Vhledem k již uvedené koncentraci 

se jedná o každodenní nikdy nekončící práci. Evidujeme seznam žáků znevýhodněných a také 

žáků s IVP.  

I v tomto roce pokračoval v rámci udržitelnost projekt OPVK, který byl zaměřen na pomoc 

našich absolventů při zařazování do pracovního i občanského života. Nedílnou součástí 

projektu je přednáška pro žáky 3. ročníků, s problematikou uplatnění na trhu práce a také 

řešení případné nezaměstnanosti.  

Stále bylo a je důležitou složkou práce VP na naší škole sledování a řešení důvodů 

neomluvené absence žáků. Tato činnost spočívá nejen ve vedení evidence, ale také ve 

výchovném působení prostřednictvím výchovných komisí, které byly z těchto důvodů v rámci 

potřeby svolávány a ve spolupráci se zákonnými zástupci byly hledány cesty k možné 

nápravě. Můžeme konstatovat, že právě tato problematika se pozitivně posunula. V letošním 

roce byly výchovné komise řešeny především s žáky plnoletým, a tudíž většinou bez 

přítomnosti rodičů. Bohužel ale došlo k nárůstu omluvené absence našich žáků, která je velmi 

často omlouvána rodiči, přestože se většinou jedná o zbytečnou absenci, z našeho pohledu 

skryté záškoláctví. Je to projev nezájmu žáků o studium nebo chybějících výchovných 

principů v rodině, které se snažíme v rámci svých možností řešit. Tato situace stále 

koresponduje s odrazem rodinných situací našich žáků. Za 1. pololetí bylo absolvováno 11 

pohovorů s žáky na téma vysoká absence, nezájem o zvolený obor, opakované komplikované 

řešení osobních nebo rodinných problémů, ale také dlouhodobé zdravotní nebo finanční 

problémy. V druhém pololetí se těchto případů projednávalo mnohem méně, ale důvod byl 

také ten, že někteří z problémových žáků přerušili, nebo ukončili studium na naší škole.   

Také vztahy ve třídách jsou někdy velmi komplikované, což logicky vychází ze skutečnosti, 

jaké typy osobnostních rysů převládají u našich žáků a také v komplikovaném složení tříd.  

Bohužel se také v letošním roce řešila problematika drog ve stádiu experimentování. 

Neoddělitelnou součástí práce VP je podávání aktuálních informací pomocí propagačních 

letáků s nabídkou programů a informací o dalším vzdělávání nejen na nástěnce VP.  

Konzultační hodiny výchovného poradce Mgr. Jany Cindler byly v úterý 12.30 – 13.30 hodin 

nebo dle domluvy. 

http://www.oukelc.cz/


23 

 

 

VII.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických  

pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 

 
Dlouhodobé cíle personálního rozvoje pedagogických pracovníků: 

 

V průběhu školního roku 2013/2014 pokračovalo studium 4 pedagogických pracovníků 

k rozšíření a doplnění kvalifikace: 

 Z nich úspěšně dokončilo: 

1 učitel odborného výcviku – doplňující studium speciální pedagogiky 

1 učitel – rozšiřující studium speciální pedagogiky 

1 učitel - odborné vysokoškolské studium 

 

Studium k doplnění nebo rozšíření kvalifikace nezahájil žádný další pedagogický pracovník. 

 

Krátkodobé cíle personálního rozvoje pedagogických pracovníků: 

 

Pro úplnost informace uvádíme přehled akcí DVPP a přehled školení správních zaměstnanců 

ve školním roce 2013/2014 včetně informací o nákladech, tematickém zaměření, pořádající 

organizaci a akreditaci (viz přiložená tabulka). 

 

 

 Finanční náklady na vzdělávání pracovníků: 

 

DVPP  učitelů                                          poplatky    7 230,00 Kč 

                                                             cestovné     1 442,00 Kč   

Ostatní pracovníci                                    poplatky    9 458,00 Kč 

                                                             cestovné     1 344,00 Kč  

Celkem za školu        poplatky  16 668,00 Kč    

                 cestovné  2 786,00 Kč 

 

Rozvoj DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků je limitováno množstvím provozních 

finančních prostředků, proto vedení školy hledá úsporná řešení. Vzdělávání pedagogických 

pracovníků je realizováno podle zpracovaného Dlouhodobého plánu DVPP s konkretizací na 

příslušný školní rok. V tomto roce jsme hodně využili bezplatných akreditovaných školení a 

seminářů, které v rámci projektu pořádala Obchodní akademie ve Valašském Meziříčí a 

tematicky nám tak pomohla naplnit priority školy.  

Školení provozních pracovníků jsou finančně náročnější, jsou však nezbytné pro zdárný chod 

školy a vždy voleny dle aktuální potřeby školy a vzdělávající nabídky.  



 

 

Přehled akcí DVPP ve školním roce 2013/2014 
 

       Název akce, účastník(ci) Pořádající, lektor Termín Hodin Cena Cestovné Č. akreditace 

Seminář "Klima třídy" 27 PP Projekt OA VM, Mgr. Halda 30.9.2013 5 0,00 Kč 0,00 Kč 16773/2012-25-315 

Kurz instruktorů LVK, Bc. Tomková KPS Vsetín 2.-6.1. 2014 42 3 850,00 Kč 822,00 Kč 38912/2011-25-837 

Stres a zátěž v učitelské prof. II, 10 PP Projekt OA VM, Rožnov p/R 17.-18.1.2014 5 0,00 Kč 0,00 Kč 16773/2012-25-315 

Etiketa ve školském zařízení II, 10 PP Projekt OA VM, Rožnov p/R 17.-18.1.2014 5 0,00 Kč 0,00 Kč 16773/2012-25-315 

Osobnost učitele a žáka II, 10 PP Projekt OA VM, Rožnov p/R 17.-18.1.2014 5 0,00 Kč 0,00 Kč 16773/2012-25-315 

První pomoc ve školství II., 10 PP Projekt OA VM, Rožnov p/R 17.-18.1.2014 5 0,00 Kč 0,00 Kč 16773/2012-25-315 

Občanský zákoník, Mgr. Ryšková KPS Vsetín 18.2.2014 6 830,00 Kč 134,00 Kč 18358/2011-25-396 

Občanský zákoník, Mgr. Cindler KPS Vsetín 25.3.2014 6 850,00 Kč 200,00 Kč 18358/2011-25-396 

Školení BOZ, management, 

Kolařík 
NIDV Praha 

9.4.2014 12 700,00 Kč 68,00 Kč MSMT 20895/2013-1-534 

Školení metodiků prevence, 

Černo. 
Valašské Meziříčí 

5.5.2014 3 0,00 Kč 0,00 Kč bez akreditace 

Seminář "Krize ve třídě" 4 PP Projekt OAVM, Dr. Svoboda 16.5.2014 4 1 000,00 Kč 0,00 Kč 21978/2013-1-542 

Seminář "Dítě v krizi", 

Černochová Zlín 2.-3.6.2014  10 0,00 Kč 218,00 Kč bez akreditace 

Celkem       7 230,00 Kč 1 442,00 Kč   

       Přehled konkrétních akcí ostatních pracovníků ve školním roce 2013/2014   

Název akce, účastník(ci) Pořádající, lektor Termín Hodin Cena Cestovné Č. akreditace 

Jana Havranová DK Vsetín 2013/2014 20 2 200,00 602,00 bez akreditace 

Školení pož. Hlídky 4 osob Ing. Palát srpen 2013 2 968,00 0,00 bez akreditace 

Ludmila Orlová KPS Vsetín Bundil 25.10.2013 4,5 810,00 200,00 bez akreditace 

Školení řidičů RV, 14 osob Autoškola Kvapil 11. 12.02013 6 2 800,00 0,00 bez akreditace 

Účetnictví pro rok 2014, L. Orlová M LORDY Polešovice 31.1.2014 4 1 000,00 208,00 bez akreditace 

L. Orlová, občanský zákoník Vsetín 18.2.2014 6 830,00 134,00 18358/2011-25-396 

Občanský zákoník, J. Havranová KPS Vsetín 25.3.2014 6 850,00 200,00 18358/2011-25-396 

Celkem     48,5 9 458,00 Kč 1 344,00   

Souhrn nákladů pedagogických a nepedagogických pracovníků   16 688,00 Kč 2 786,00 Kč  



25 

 

 

VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

Soutěže – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/2014: 
  

Počty účastníků: 
 

Název soutěže, přehlídky Školní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo 

Vazačská soutěž – Kelč 22 21  

Soutěž zedníků Kelč 26   

Soutěž zámečníků – Kelč 19   

Soutěž pečovatelských dovedností Kelč 10   

Soutěž prodavačů Kelč 31   

Vazačská soutěž – Cvrčovická kopretina   3 

Flora Olomouc   6 

Vazačská soutěž – Přerov, Tovačov  3  

Soutěž zámečníků Nový Jičín   2 

Soutěž prodavačů Kaufland Praha   3 

Soutěž prodavačů Cvrčovický nákupní košík   3 

Podzimní projektový Den sportu Kelč 103   

Sportovní turnaj v malé kopané 32   

Sportovní turnaj ve stolním tenise 17   

Sportovní turnaj ve vybíjené 28   

Sportovní turnaj v netradičních sportech 47   

Sportovní turnaj ve stolních hrách 36   

Ekologický projektový den 34   

Jarní projektový Den sportu 112   

Sportovní soutěž Kelč - nohejbal 29 4  

Sportovní soutěž  Ringo  Velký Újezd 23 6  

 

Za nadále velmi důležitou považujeme u žáků činnost sportovní. Pokračuje pokles zájmu o sport 

mezi žáky i přes výborné sportovní zázemí školy a propagaci sportu pedagogy školy. Naše 

odborné učiliště je dlouhodobě zapojeno do mezi učilištních soutěží speciálních odborných 

učilišť na území bývalého Severomoravského kraje. Jednotlivé školy organizovaly až deset 

sportovních soutěží pro ostatní, z nichž jednu na mezikrajové úrovni sami pořádáme – turnaj 

v nohejbale.  V tomto školním roce se však řada mezi učilištních soutěží neuskutečnila pro 

nezájem oslovených škol. Z osmi plánovaných sportovních akcí se uskutečnila mezi učilištní 

soutěž pouze ve třech sportovních odvětvích - v našem nohejbale, soutěž v ringu ve Velkém 

Újezdě a turnaj v kopané v Hlučíně, kterého jsme se nezúčastnili pro souběh s jinou akcí 

(exkurze v rámci udržitelnosti projektu OPVK). V minulých letech jsme se dále zúčastňovali 

mezi učilištních sportovních soutěží organizovaných bývalým Odborným učilištěm Klečůvka ze 

Zlínského kraje, které sloučením tohoto zařízení z jinou školou dále nepokračují. Řadu 

pozvánek na sportovní klání jsme v minulosti obdrželi od Odborného učiliště v Račicích u 

Vyškova z Jihomoravského kraje, které svou aktivitu ve sportu přerušilo z důvodů existenčních 

problémů zaviněných nedostatkem žáků. Aktivity spojené s přípravou na školní reprezentaci 

jsme nahradili a doplnili o zvýšení počtu školou organizovaných vlastních sportovních soutěží 

mezi třídami, obory a jednotlivci. Zorganizovali jsme mezitřídní soutěž v ringu, nohejbalu, 

vybíjené, malé kopané, soutěž jednotlivců ve stolním tenise, v netradičních sportech a stolních 

hrách. Sportu se dále věnujeme v rámci běžné každodenní činnosti na internátě a ve škole. 

Velmi dobře se rozvíjejí masové celoučilištní sportovní soutěžní akce pořádané pro žáky v rámci 

projektových dnů. Především Sportovní den s dlouholetou tradicí, u kterého se v letošním roce 

uskutečnila již potřetí tzv. mokrá varianta v tělocvičně školy, a dále Den sportu a pohybu 

s branně sportovní náplní na přelomu podzimu a zimy, který se také uskutečnil ve ztížených 

klimatických podmínkách. V tomto školním roce byl výčet projektových dnů zakončen 
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ekologickým projektovým dnem na internátě. Ke sportovním aktivitám je nutno dále přiřadit 

podzimní Turistický kurz pro žáky 2. ročníků s řadou dílčích sportovně turistických aktivit. 

Tento vícedenní kurz proběhl opět v oblasti Tesáků v Hostýnských horách.  

Důležitou součástí života školy jsou oborové soutěže. I tentokrát jsme opětovně na výrazně 

zlepšující se úrovni zorganizovali školní kola ve všech pěti oborech vzdělání, která se stala 

kvalifikací na následné, vyšší stupně oborových odborných soutěží, pokud jsou v oboru na 

celostátní nebo krajské úrovni pořádány. V rámci mezi učilištních soutěží jsme se úspěšně 

zúčastnili firemní soutěže prodavačských učňů Kaufland v Praze a soutěže Cvrčovický nákupní 

košík v prodavačském oboru a zámečnické soutěži v Novém Jičíně. Tradičně bohaté je soutěžní 

zápolení v zahradnickém oboru, kdy jsme se v podzimních měsících zúčastnili oblastní soutěže 

Přerovské babí léto na zámku v Tovačově. Ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem 

jsme v březnu 2013 uspořádali již 8. ročník soutěže Kelečské zámecké vázání za účasti sedmi 

škol s mezinárodní účasti Odborného učiliště v Ladcích na Slovensku.  Výsledky této soutěže 

byly, jako každý rok, prezentovány v odborném časopise „Zahrádkář“ vydávaném ČZS. 

Zahradníci déle na školní kolo odborné soutěže navázali účastí svých reprezentantů na soutěži 

Cvrčovická kopretina a přípravou soutěžní expozice na jarní části Flory Olomouc. 

 

Přehlídky, prezentace a humanitární akce – počty zúčastněných žáků a 

pedagogů ve školním roce 2013/2014: 
 

Název akce Počet žáků Počet pedagogů 

Místní přehlídka škol – Hranice  2 2 

Přehlídka středních škol Nový Jičín 2 2 

Den otevřených dveří – Kelč listopad 2013 115 23 

Den pracovních činností pro ZŠP  Valašské Meziříčí 10 6 

Den pracovních činností pro ZŠP  Bystřice p/H. 9 6 

Den pracovních činností pro ZŠP  Vsetín 6 5 

Den pracovních činností pro ZŠ  Integra  Vsetín 6 5 

Den pracovních činností pro ZŠP  Holešov 8 6 

Den pracovních činností pro ZŠP  Rožnov 5 5 

Den pracovních činností pro ZŠP  Hranice 10 5 

Den pracovních činností pro ZŠP  Lipník n/B. 12 6 

Den pracovních činností pro ZŠ Odry, Pohořská 6 5 

Den otevřených dveří – Kelč leden 2014 108 14 

Beseda s žáky a rodiči na ZŠP Valašské Meziříčí 19  

Beseda s žáky a rodiči na ZŠP Vsetín 17  

Beseda s žáky a rodiči na ZŠP Bystřice p/H 21  

Beseda s žáky a rodiči na ZŠP Rožnov p/R 12  

Beseda s žáky a rodiči na ZŠP Hranice 18  

Jarní výstava Flora - Olomouc 36 9 

 

I ve školním roce 2013/2014  pokračovala tradice Dnů otevřených dveří, které se uskutečnily 

v jednotném termínu pro oblast Valašsko Meziříčska v listopadu 2013 a jen školní v lednu 2014. 

Celá škola byla po roce opakovaně zpřístupněna zájemcům z řad rodičů, budoucích žáků a 

v neposlední řadě i zájemcům z řad občanů města Kelč a okolí. Návštěvníci se zajímali nejen o 

nabízené obory vzdělání, ale i o změny ve vybavení prostor a běžný chod školy. Pozornost 

účastníků upoutaly také projektové aktivity a jejich prezentace v prostorách školy. I přes 

pořádání konkrétních Dnů otevřených dveří, se i nadále prezentujeme jako škola trvale otevřena 

rodičům, žákům a zájemcům o informace a studium. 

Úspěšně pokračovaly prezentace na partnerských Základních školách praktických, co do počtu 

dále rozšířené a doplněné o besedy s žáky a rodiči, kdy velkou část těchto prezentačních aktivit 

jsme uskutečnili v rámci druhého roku udržitelnosti projektu „Žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami a trh práce“ Součástí udržitelnosti byly mimo jiné i návštěvy naší školy základními 
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školami a realizované Dny pracovních činnosti, které jsou obdobou Dnů řemesel pořádaných 

středními školami a firmami ve Zlínském kraji. K partnerům s bližším kontaktem a spoluprací 

patří cca 20 Základních škol praktických z okresů Vsetín, Kroměříž, Zlín, Přerov a Nový Jičín. 

Naší snahou je dále navazovat hlubší spolupráci se základními školami integrující žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami v běžných třídách. V této oblasti je naše snažení na 

počátcích, spolupráce s těmito základními je na různé úrovni, a to od spolupráce vynikající, až 

po odmítání spolupráce. I přes dílčí problémy jsme v letošním školním roce pokračovali, 

případně zahájili spolupráci, s  43 základními školami z okresu Vsetín, Přerov, Kroměříž a 

Nový Jičín. V ojedinělých případech, kterými jsou základní školy Bratrství Čechů a Slováků 

v Bystřici pod Hostýnem a nově Základní škola Pohorská v Odrách, dosahuje spolupráce úrovně 

kontaktů s partnerskými Praktickými speciálními školami. 

Tradiční je také naše prezentace na mezinárodní výstavě květin Flóra Olomouc na jarní části. 

Vlastní výstavní expozice a její instalace byla doplněna o účast všech žáků zahradnického 

oboru, kteří se pak celé výstavy zúčastnili v rámci odborné exkurze v dubnu 2014. Touto akcí 

vrcholila celoroční spolupráce s Českým zahrádkářským svazem v oboru Zahradnické práce. 

Naši žáci se i nadále zapojují do různých charitativních akcí organizovaných celostátně, nebo na 

místní úrovni, včetně města Kelč. Stále se snažíme prohlubovat spolupráci s městem Kelč a 

s okolními obcemi, spolupracujícími společenskými organizacemi, obzvláště pak s místní 

organizací Českého zahrádkářského svazu v Kelči. Pokračujeme ve spolupráci se Základní 

školou v Kelči a společně jsme se zúčastnili kurzu společenského tance a chování. 

I v letošním roce pokračovala spolupráce naší školy s občanským sdružením „Anděl Kelč“, kde 

hlavní díl nesla Praktická škola při organizaci a účasti na několika společných akcích. 

K dobře se rozvíjejícím aktivitám je nutno dále započítat rozšiřování spolupráce s firmami při 

zajištění odborného výcviku a uplatnění žáků na trhu práce.  Ve školním roce 2013/2014 jsme 

při zajišťování odborného výcviku a dalších činnostech aktivně spolupracovali ve všech oborech 

s 26 firmami z Kelče a okolí ve třech okresech, a to Vsetín, Kroměříž a Přerov na různé, stále se 

rozšiřující úrovni spolupráce. Svým způsobem také prezentační je naše spolupráce s Úřadem 

práce Vsetín, která se i v letošním roce dále prohloubila, což můžeme dokladovat besedami s 

pracovníky ÚP, exkurzí na pracovištích ÚP a společným plánem akcí zacílených na náctileté 

žadatele o zaměstnání v našem regionu. 

 

IX. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
 

Ve školním roce 2013/2014 nabyla ve škole provedena inspekce ČŠI.  

Dle poslední inspekční zprávy ze dne 14. 2. 2013 nebyly v žádné z hodnocených oblastí zjištěny 

nedostatky. 

 

 

X. Zpráva o hospodaření školy 

Viz. příloha 
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XI. Zapojení školy do mezinárodních a rozvojových 

programů 
 

 

Mezinárodní spolupráce 

 

V roce 2009 získalo naše Odborné učiliště v Kelči grant od NAEP a žáci a pedagogové se 

připojili k projektu COMENIUS Partnerství škol, který jsme ve školním roce 2010/2011 

ukončili. Ve školním roce 2011/2012 jsme podali na stejném partnerském půdorysu, který byl 

rozšířen o dalšího – chorvatského partnera, projektovou žádost na další aktivity v rámci projektu 

Comenius. Bohužel ani jedna z partnerských škol s projektem neuspěla s odkazem na nedostatek 

finančních prostředků ze strany národních agentur. V současné době, v  roce 2013/2014 

probíhaly navazující aktivity z realizace projektu v letech minulých 

Užší kontakty a společné aktivity, vzájemné návštěvy a výměnu zkušeností, udržujeme 

především se slovenskou školou v Ladcích. V průběhu celého školního roku jsme společně s 

partnery připravovali podklady pro další žádost v mezinárodních projektech na dalších roky. 

Tentokrát v rámci nového evropského programovacího období se jednalo o program ERASMUS 

PLUS. 

V průběhu celého školního roku probíhala prezentace ukončených projektových aktivit a 

partnerů ukončeného projektu na jiných akcích školy, a to jak pro vlastní žáky, především žáky 

prvních ročníků, tak na akcích pro partnerské základní školy, pro rodiče žáků a také na akcích 

pro veřejnost, bývalé zaměstnance a hosty. 

 

Udržitelnost projektu 

 

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost „Žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami a trh práce“ je ve sledovaném období ve druhém roce udržitelnosti projektu. Zde se 

soustřeďuje a také v dalších letech bude soustřeďovat na dva zásadní cíle:  Prvním cílem je 

optimální výběr oboru vzdělání dle mentálních a dovednostních předpokladů a zájmů žáka a dle 

dlouhodobých potřeb trhu práce. Druhým cílem, který můžeme svou činností a pedagogickou 

prací více ovlivnit, je usnadnění přechodu absolventa odborného učiliště ze systému počátečního 

vzdělávání do prvního zaměstnání. Ke splnění těchto cílů vedou kroky, které i v průběhu 

udržitelnosti pravidelně vyhodnocujeme, upravujeme a měníme ve snaze dosahovat lepších 

skutečných výsledků. Pokračuje i v době udržitelnosti projektu zacílení na tři základní skupiny: 

pedagogy, žáky vycházejících třetích ročníků naší školy a žáky devátých tříd partnerských 

základních škol, potencionální zájemce o studium na naší škole. První aktivita byla soustředěna 

na zpracování manuálu Dne pracovních činností, který v letošním roce nebyl aktualizován, je to 

trvaleji platný, velmi kvalitní dokument. Druhá aktivita byla zaměřena na průběh Dnů 

pracovních činností, který je pro žáky obdobou Dne řemesel na jiných středních školách. Třetí 

aktivita projektu byla zaměřena na žáky naší školy, vycházející ve školním roce 2013/14  a 

obsahovala teoretickou přípravu těchto žáků při vstupu na pracovní trh. Z hlediska projektové 

úspěšnosti byli do vyhodnocování této aktivity projektu, ale i z praktických důvodů a z důvodu 

odpovědi na otázku, zdali jsme pro žáky a jejich uplatnitelnost na trhu práce „potřebnou 

školou“, zařazeni komplexně i žáci, absolventi ze školního roku 2012/2013 a namátkově vybraní 

žáci z let předchozích.  K naplnění tohoto cíle byl přizpůsoben obsah nového předmětu „Hledám 

práci“ včetně pracovních listů, prezentací, dotazníků, testů a dalších výstupů využívaných 

v tomto školním roce v ostatních předmětech. Poslední aktivitou byly konkrétní činnosti 

napomáhající vyhledávání pracovního místa vycházejícím žákům OU formou cyklu exkurzí, 

besed a kontaktů se zaměstnavateli, včetně poradenské činnosti ze strany našich určených 

odborníků z řad našich pedagogů a třídních učitelů. Do těchto dvou posledních aktivit bylo 

zapojeno 36 žáků třetích ročníků z jednotlivých oborů i praktické školy z letošního školního 

roku 2013/2014 a do dílčí části aktivity, kterou je širší zmapování zaměstnanosti absolventů i 40 



29 

 

bývalých absolventů ze školního roku 2012/2013. Celkově se jednalo o pokračování velmi 

zdařilého projektu, a to jak po stránce obsahové, tak po stránce výstupů projektu a jejich přidané 

hodnoty i v době druhého roku udržitelnosti. Velmi pozitivní na tomto projektu je i vliv na 

každodenní činnost školy, velmi kladný vliv na motivaci a uspokojení z vlastní práce a činnosti, 

a to jak u žáků jednotlivých oborů, tak i pozitivní vliv na klima v kolektivu pedagogů. Projekt a 

jeho aktivity přispěly k celkovému zkvalitnění a progresivnímu vývoji práce na naší škole 

zacílené na odbornou přípravu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 
 

Dotační program MŠMT Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol 

a studentů VOŠ 

 

Mnozí žáci naší školy pocházejí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí, a proto mimo 

jiné pravidelně využíváme možnosti podpory jejich studia v rámci dotačních programů MŠMT 

Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů VOŠ. I ve školním 

roce jsme reagovali na obě výzvy a podpora byla schválena.  

Čerpání podpory v jednotlivých obdobích:   

 září – prosinec 2013, žádost podána pro 4 žáky, podmínky splnili 3 žáci 

1 žák však podporu nečerpal z důvodu ukončení studia, část žáku podporu nečerpala  

v plné výši z důvodu nedodání náležitostí potřebných k vyplacení 

 leden – červen 2014, žádost podána pro 5 žáků, podmínky splnili 3 žáci 

 

 

XII.  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci  

celoživotního učení 
 
Odborné učiliště Kelč nerealizuje žádné další vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

 

XIII. Předložené a školou realizované projekty  

financované z cizích zdrojů 
 

Předložené a realizované projekty ve školním roce 2013/2014 

 

Název projektu 
Zdroj 

financování 

Výše 

financování 
Stav projektu 

5727/34/7.1.5/2012 Rozvoj 

handicapovaných žáků a ICT 
EU 589 896,00 Kč 

Ukončen 

29.6.2014 

8FE0B87926D4D329 Společně 

s handicapovanými v Evropě 
EU 36 800 € 

Předložen 

30.4.2014 

 
V rámci výzvy EU peníze středním školám realizovalo Odborné učiliště Kelč v letech 2012 – 

2014 projekt "Rozvoj handicapovaných žáků a ICT". Škola se zaměřila na klíčovou aktivitu 

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.  

Z prostředků projektu byla vybavena nová učebna 2 centrálními servery, 15 tenkými klienty, 

notebookem s dokovací stanicí, visualiserem a dataprojektorem. Současně byly dokovacími 

stanicemi a visualisery dovybaveny i další tři odborné učebny. V rámci rozvoje počítačové 

gramotnosti pedagogických pracovníků dostalo 8 z nich k dispozici notebooky na tvorbu tzv. 

digitálních učebních materiálů (DUM). 
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Do realizace projektu bylo přímo zapojeno 11 pracovníků, kteří se podíleli na tvorbě 240 

digitálních učebních materiálů ve 12 kompletních sadách. Při práci na těchto materiálech jsme 

se v 10 sadách zaměřili na odborné předměty oborů zahradnické práce, pečovatelské služby, 

zednické práce a prodavačské práce s důrazem na propojení teoretické výuky s praxí - 

odborným výcvikem. Dvě sady DUMů přispěly ke zkvalitnění výuky anglického jazyka žáků s 

mentálním postižením. Všechny vytvořené materiály byly postupně ověřeny ve výuce, jsou 

pracovníky školy sdíleny na interní síti a veřejně přístupny na portále www.zlinskedumy.cz. 29. 

6. 2014 byl projekt uzavřen a byla odeslána závěrečná monitorovací zpráva, která byla dne 12. 

8. 2014 na MŠMT, odbor CERA, schválena bez připomínek a škole bylo přiznáno 100% krytí 

finančních nákladů. Projekt je možno hodnotit z těchto důvodů jako velmi úspěšný. Důkazem je 

i velmi výrazný posun učiliště mezi vstupním a výstupním hodnocením podle metodiky „Profil 

21“. 

 

Mezinárodní projekt ERASMUS PLUS 

Spolupráce s mezinárodními partnery z projektu Comenius vyústila ve společné podání žádosti 

v nově koncipovaném programu ERASMUS+ v rámci výzvy 2014 klíčová akce 2 (KA2) – 

Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů, zaměřené na strategická partnerství 

v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Návrh projektu byl podán 30. 4. 2014. 

 

 

XIV. Spolupráce s odborovými organizacemi 
 

Při Odborné učilišti působí jedna základní organizace Českomoravského odborového svazu 

pracovníků školství. Vztahy mezi Odborným učilištěm a ZO OS jsou upraveny funkční 

kolektivní smlouvou. 

 

http://www.zlinskedumy.cz/
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Závěr výroční zprávy  
 

Školní rok 2013/2014 lze hodnotit jako rok stabilní jak z pohledu výsledku výchovy a 

vzdělávání, tak i po stránce rozpočtové. 

Je těžké odpovědět na otázku, zda se škola posunula v kvalitě, protože standartní měřítka 

hodnocení běžných středních škol, jako např. počet úspěšných zaměstnaných absolventů či 

studujících na vyšším stupni vzdělání u nás nelze aplikovat. Většina našich žáků má nestejnou 

„startovací“ pozici zatíženou nějakých hendikepem, a proto víc než kdekoliv jinde se 

soustředíme na posun jednotlivého žáka během jeho vzdělávací dráhy a to nejen pracovně, ale i 

lidsky. Považujeme tedy za úspěch, že ve výchovně vzdělávací činnosti dosahujeme dlouhodobě 

stabilních výsledků a udržujeme zaměstnanost našich absolventů i ve zpětném pohledu mezi  

55 – 60%. 

Ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu významně přispěl právě ukončený projekt EU 

peníze SŠ, díky němuž jsme nejenom rozšířili možnosti žáků ve využívání interaktivní techniky, 

ale výrazně ovlivnili počítačovou gramotnost zapojených pedagogických pracovníků a vztah 

ostatních pracovníků k využívání ICT v teoretické i praktické výuce. 

Naší prioritou stále zůstává již během posledního ročníku školy umožnit žákům co nejširší 

kontakt s potencionálními zaměstnavateli. K tomu zaměřujeme nejen nejrůznější projektové 

dny, exkurze, ale také co nejvíce využíváme tzv. individuálního odborného výcviku, přestože 

jeho zajištění a hlavně následné dodržení z toho plynoucích závazku je pro nás vzhledem ke 

klesajícímu počtu a kvalitě žáků stále obtížnější. 

I v tomto roce naši žáci dokazovali, že se v konkurenci škol stejného typu neztratí – 3. místo 

prodavačů ve firemní soutěži Kaufland, stejné místo obsadili i zámečníci v oblastní soutěži, 

vazačské úspěchy našich zahradníků ve Cvrčovické kopretině, na Přerovském babím létě a 

ocenění za 2. nejlepší expozici na Jarní Floře Olomouc. 

Školními i mimo školními aktivitami se snažíme v žácích pěstovat nejen základní pracovní 

návyky, ale také sebevědomí, odpovědnost a sounáležitost s pracovním kolektivem. Díky 

kvalitně zpracovanému a realizovanému Minimálnímu preventivnímu programu a 

nadstandartnímu přístupu všech pracovníků školy se nám daří držet výskyt rizikových jevů na 

relativně nízké úrovni, jak dokazuje několik let vedená statistika. 

A protože i prostředí vychovává, obnovili jsme opět některé vybavení internátu a rozšířili 

pokrytí internetem na část ubytovacích prostor. Díky mimořádnému příspěvku zřizovatele se 

nám podařilo dokončit téměř deset let odkládané ukončení štítu střechy tělocvičny, opravit 

zámecké chodby v přízemí a zmodernizovat prostory školní jídelny. Z investičního fondu a za 

částečného přispění města Kelč jsme zrenovovali vstupní vrata a další vstupní dveře. Současně 

jsme zahájili jednání s památkovým úřadem o opravě vrat na nádvoří a dalších úprav nádvoří.  

Počet letošních absolventů, kteří se úspěšně začlenili do pracovního procesu, ústní i písemná 

poděkování od spokojených rodičů a průběh celého uplynulého školní roku nás opět přesvědčil, 

že škola zaměřená na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami má přes všechna 

legislativní opatření své opodstatněné místo v systému vzdělávání. 

 

Datum zpracování zprávy:     13. 10. 2014 

 

Datum projednání a schválení Školskou radou:  15. 10. 2014    

 

 

  

 

 

Podpis ředitele a razítko školy:    ………………………………….. 

         Mgr. Renata Ryšková  


