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I. Charakteristika školy 
 

 

1. Název a sídlo  

 

Odborné učiliště Kelč 

č. p. 1 

756 43 Kelč 

 

2. Zřizovatel 

 

Zlínský kraj 

Tř. T. Bati 21 

761 90 Zlín 

 

Ředitelka:    Mgr. Renata Ryšková 

Zástupce statutárního orgánu: René Kolařík 

 

3. Kontakt na zařízení a pracovníky: 

 

Tel.: 571 641 321, 571 641 403 

E-mail: renata.ryskova@oukelc.cz 

rene.kolarik@oukelc.cz 

hana.tomkova@oukelc.cz  

lucie.hlochova@oukelc.cz 

jana.havranova@oukelc.cz  

elfrida.mickova@oukelc.cz 

 

 

Podatelna: oukelc@oukelc.cz 

 

Kontaktní osoba: René Kolařík 

 

www stránky: www.oukelc.cz 

 

ID datové schránky: dzqwjbn 

 

 

4. Datum zřízení školy, 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 ve školském rejstříku: 15. 3. 2011  
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5. Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity 

 

 Identifikátor zařízení: 600 027 236 

 

5. 1 Odborné učiliště: Kapacita 220 žáků  IZO: 000 843 318 

 

Od 1. 9. 2011 se žáci učiliště vzdělávají podle Školních vzdělávacích programů (ŠVP), které 

vycházejí z příslušných Rámcových vzdělávacích programů: 

 

Pro E-obory: 

 

 1. až 3. ročník 

o 75-41-E/01  Pečovatelské služby ŠVP Pečovatelské služby 

o 23-51-E/01  Strojírenské práce ŠVP Zámečnické práce 

o 36-67-E/01  Zednické práce    ŠVP Zednické práce 

o 66-51-E/01  Prodavačské práce  ŠVP Prodavačské práce 

 

 Pouze 3. ročník oboru 

o 41-52-E/01  Zahradnické práce ŠVP Zahradnické práce – č.j. OU 525/2010 

 

 Aktualizace ŠVP pro 1. a 2. ročník oboru 

o 41-52-E/01  Zahradnické práce ŠVP Zahradnické práce – č.j. OU 333/2018 

 

Pro C-obor: 

 

 1. a 2. ročník 

o 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá  ŠVP Praktická škola   

 V praktické škole dvouleté pracuje s žáky s kombinovaným a těžkým postižením 

 asistent pedagoga. 

 

5. 2 Internát:  Kapacita 150 lůžek     IZO: 110 022 904 

 

Zažádali jsme o změnu kapacity internátu vzhledem k dlouhodobé nižší obsazenosti. 

Výchovná a zájmová činnost na internátě řídí vlastním vzdělávacím programem “Výchova 

mimo vyučování na OU Kelč“.  

 

 

5. 3 Školní jídelna: Kapacita 200 stravovaných IZO: 103 044 221 

 

 

 

6. Školská rada pracuje od 1. 1. 2018 ve složení: 

  předseda  – Ing. Hana Tomková, člen ŠR za pedagogické pracovníky 

  členové  – Stanislav Pivoda, člen ŠR za nezletilé a zletilé žáky, 

       – Bc. Martina Schybolová, DiS., člen ŠR za zřizovatele 
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7. Všechny typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje k 30. 9. 2019: 
 

Typ školy Počet tříd 
Počet žáků 

k 30.9. 

Počet žáků 
na třídu podle 
stavu k 30.9 

Přepočtený počet 
pedagogických 

pracovníků 

Odborné učiliště 9 84 9,3 16,8 

 

 

Typ školského zařízení 
Počet 
skupin 

Počet žáků podle 
stavu k 31.10. 

Přepočtený počet 
pracovníků 

Počet žáků na 
přepočtený počet 

vychovatelů 

Školní jídelna X 69 2,4 X 

Internát 3 40 3,4 11,8 
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II. Přehled oborů vzdělání a vzdělávacích programů 

 
 

Vyučované obory 
ve školním roce 
2019/2020 

  Denní studium 

Kód oboru 
(KKOV) 

Školní vzdělávací 
program 

  

Počet žáků 
k 30.9. 

Ukončilo ZZ 

Strojírenské práce  23-51-E/01 Zámečnické práce 11 2 

Pečovatelské služby  75-41-E/01 Pečovatelské služby 12 2 

Zednické práce  36-67-E/01 Zednické práce 18 4 

Zahradnické práce  41-52-E/01 Zahradnické práce 7 6 

  Zahradnické práce akt. 7 - 

Prodavačské práce  66-51-E/01 Prodavačské práce 21 8 

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

CELKEM   84 24 

 

 

Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání 
 

Výraznou aktualizaci prošel školní vzdělávací program (ŠVP) pro obor zahradnické práce. 

Důvodem změny byla vzhledem k dlouhotrvajícímu úbytku žáků zahradnického oboru 

nutnost spojení výuky odborných předmětů více ročníků daného oboru, a proto jsme osnovali 

učivo odborných předmětů spirálovitě a srovnali hodinové dotace v jednotlivých ročnících. 

Současně jsme doplnili všeobecně vzdělávací složku o hodinu anglického jazyka v prvním a 

druhém ročníku tak, abychom vyhověli požadavkům praxe na upevňování základů cizího 

jazyka. Dle nové úpravy se v tomto školním roce učili v 1. a 2. ročníku, v absolventském 

ročníku dobíhal původní ŠVP.  

Všichni vyučující teoretických předmětů s ohledem na nutnost distanční výuky ocenili, že 

mají k dispozici notebooky k přípravě výukových materiálů a interní sít k sdílení příkladů 

dobré praxe. Rozšířili jsme počet mobilních počítačových učeben pro skupinovou i 

individuální práci s žáky na 3 - dvě s notebooky a jednu s tablety. Již zmínění distanční výuka 

výrazně podpořila rozvoj počítačové gramotnosti žáků i vyučujících. 

Kromě odborných vědomostí a dovedností, kterými naplňujeme výstupy příslušných ŠVP, 

rozvíjíme v průběhu školního roku u žáků i další měkké dovednosti vyplývající z průřezových 

témat. K jejich naplnění využíváme v průběhu školního roku např. tematické ročníkové i 

celoškolní projektové dny: 

 První pomoci pro žáky 1. ročníků, 

 Finanční gramotnosti pro žáky 2. ročníků, 

 Zapojení do projektu SPC Hranice Přesmosty – příprava vstupu na trh práce, 4 setkání 

pro žáky 3. ročníků v průběhu školního roku,  

 Celoškolních podzimní den krizové připravenosti.  
Upevňovat základní pracovní návyky, sounáležitost s místem, které je jejich dočasným 

domovem a rozvíjet ekologické myšlení napomáhají i projekty z oblasti EVVO, v tomto 

školním roce aktivity projektu „Na krmítku“.  

Množství aktivit bylo ovlivněno zákazem osobní přítomnosti žáků ve škole od 11.3. na 

základě Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. 

 

 

Způsob zabezpečení odborného výcviku, přehled pracovišť a počet žáků  
 

Výchozí principy, metody a formy pro zabezpečení odborného výcviku se zásadně nezměnily 

ani ve školním roce 2019-2020. Zajištění a průběh odborného výcviku vychází v první řadě z 
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platných ŠVP jednotlivých oborů, z obecnějších požadavků na absolventy a zejména 

z rostoucích nároků pracovního trhu. Vliv na způsob a kvalitu zabezpečení odborného 

výcviku má v nemalé míře vstupní celková úroveň žáků speciálních škol, která z hlediska 

potřeb pracovního trhu není dobrá. Způsob zabezpečení odborného výcviku je stále více 

ovlivněn měnící se strukturou přijímaných žáků, jejich nízkou pracovní motivací, malou 

manuální zručností a i sociální nezralostí. Žáků navštěvujících základní školy speciální ubývá, 

a mezi těmi, co tyto školy absolvují, naopak přibývá žáků s vyšším stupněm postižení nebo 

s kombinovanými vadami. Žáci integrovaní na základních školách berou přechod na školu 

zřízenou pro žáky se SVP jako selhání integrace a studium u nás mají až na druhém, 

rezervním místě. 

Výuka v odborném výcviku je dlouhodobě koncipována tak, aby se svým průběhem co 

nejvíce přiblížila potřebám praxe. V letošním školním roce byla tato snaha narušena 

uzavřením škol v době mimořádných opatření v souvislosti s epidemiologickou situací. Tímto 

krokem byla téměř na jedno pololetí narušena dlouhodobá a pravidelná spolupráce se 

zaměstnavateli s vyplývajícími obavami a barierami této spolupráce pro další, následující 

období. Abychom zajistily tyto teoretické požadavky na profil absolventa, postupně 

upravujeme a vylepšujeme prostředí pro výuku odborného výcviku ve škole, zkvalitňujeme 

vybavení výukových prostor, v čemž jsme pokračovali i v uplynulém školním roce. 

V teoretickém vyučování jsme se pokusili nahradit výpadek odučených hodin a probíraných 

témat distanční výukou. Bohužel praktickou přípravu nebylo téměř možno distanční výukou 

nahradit. Část žáků, zejména třetích ročníků, využila k náhradě chybějící aktivity odborného 

výcviku brigádnickou činnost. Jednalo se zejména o žáky zednického a zámečnického oboru. 

Negativním jevem u takto pracujících žáků bylo potlačení aktivity a zájmu o výsledky 

v oblasti distanční výuky. Na druhé straně pozitivním byla celkově dobrá odborná a pracovní 

připravenost žáků těchto oborů na výsledky u praktických závěrečných zkoušek.  

Naše pravidelné aktivity při zajištění co nejtěsnější spolupráce se zaměstnavateli jsme stihli 

realizovat pouze v prvním pololetí. I tak byla spolupráce realizována nejen vzájemnými 

návštěvami pracovišť, exkurzemi, výrobními kooperacemi, ale i samostatnou prací u 

zaměstnavatelů, jak formou krátkodobých, tak dlouhodobých odborných výcviků nejlepších 

žáků, především třetího ročníku.  

Další typickým jevem posledních let je, vedle snižující se celkové úrovně žáků vstupujících 

na naše učiliště, narůstající počet romských žáků, s převahou vždy v prvních ročnících. 

Pedagogická a pracovně pedagogická práce s těmito žáky má svá specifika; na jedné straně je 

často velmi neotřelá, méně standartní a často vyčerpávající, ale na druhé straně motivuje naše 

pedagogy k mimořádným pedagogicko-odborným a výchovným postupům. V rámci 

výchovně vzdělávacího procesu v profesní rovině často nahrazujeme výchovnou funkci a roli 

rodiny často ve velmi širokém záběru. Škola má v této oblasti docela dobré výsledky o čemž 

svědčí zvyšující se počet romských absolventů ukončujících studium získáním plnohodnotné 

odborné kvalifikace.  

 

Odborný výcvik je zajišťován dvěma základními formami - školou a tzv. individuálním 

odborným výcvikem, který je na základě smluv realizován u partnerů z řad zaměstnavatelů, 

firem a organizací, případně osob podnikajících na základě živnostenského listu, a je určen 

zejména pro úspěšné žáky třetího, závěrečného ročníku. V druhé polovině školního roku byl 

výrazně narušen epidemiologickou situací v republice. 

 

Odborný výcvik v prostorách školy a zajišťován školou byl výrazně ovlivněn nastalou 

situaci od března 2020. Do této doby se potvrzovaly trendy v návaznosti na předcházející 

školní roky s tím rozdílem, že se částečně snížily rozdíly v počtu žáků jednotlivých oborů. 

Jako každoročně v posledních letech jsme bojovali zejména se snižující se produktivitou 

práce v jednotlivých oborech. Výrazný byl tento jev u oboru Zahradnické práce, kde nadále 

přibývá žáků s vyšším stupněm mentálního postižení, žáků s více vadami a žáků méně 
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schopných samostatné práce. Odborná úroveň odborného výcviku u řemeslných oborů 

zámečnické a zednické práce, byla poznamenána každoroční vysokou fluktuací žáků, vyšší 

absencí, negativními projevy chování, nezájmem o obor a výsledky vlastní práce. 

  

Mimo areál učiliště byl odborný výcvik do 10. března 2020 zajištěn: 

U oboru prodavačské práce skupinovou výukou pod vedením učitele odborného výcviku 

v provozních jednotkách stálých partnerů Kaufland Hranice, Tesco hypermarket Valašské 

Meziříčí a Albert Valašské Meziříčí. V prodejně Billa Hranice, Kaufland Vsetín, Kaufland 

Hranice, Albert Frenštát p./R., Albert Valašské Meziříčí a Tesco Valašské Meziříčí probíhala 

po část roku výuka individuální formou pod vedením instruktorů z řad personálů. Počet žáků 

u této formy výuky byl stejně jako v minulých letech proměnlivý.  Nutným doplňkem tohoto 

typu výuky byla příprava žáku všech tří ročníků ve školní cvičné prodejně.  

Praktická část závěrečných zkoušek se v letošním roce uskutečnila z epidemiologických 

důvodů ve cvičné prodejně v Kelči. 

U pečovatelského oboru byl opět hlavním partnerem Domov seniorů Radkova Lhota, kde 

byla v prvním pololetí realizována výuka pro žáky druhého a třetího ročníku. Pro žáky třetího 

ročníku jsme na druhé pololetí zajistili individuální odborný výcvik v Domově seniorů 

v Senior parku Valašské Meziříčí a v církevním Domově seniorů Panny Marie Královny 

v Choryni. Obě naše žákyně musely bohužel svou pracovní misi předčasně ukončit. Podstatná 

část odborného výcviku žáků prvního ročníku probíhala v prostorách školy, ve cvičné a školní 

kuchyni, šicí dílně, prádelně a na pečovatelské pracovně. První pololetí bylo zaměřeno na 

provozní práce, a to i z důvodu převažujícího počtu žáků 1. ročníku. Velkým pozitivem oboru 

byl po několikaletém poklesu nárůst počtu žáků oborů.  

Praktické závěrečné zkoušky pro žákyně byly z epidemiologických důvodů realizovány 

v areálu školy a na odborné pracovně. 

U oboru zednické práce byla velká část výuky v průběhu školního roku již tradičně 

zajišťována na smluvních stavbách soukromých investorů a organizací v Kelči a v nejbližším 

okolí. Část prací, zejména v zimních měsících probíhala na akcích stavební údržby v areálu 

školy, zejména na rekonstrukci střechy stolárny. Individuální odborný výcvik byl zajištěn pro 

žáky třetího ročníku u stavebních firem Rušar a Chomutár, v návaznosti na místo bydliště 

žáka ve Valašském Meziříčí a ve Velkých Karlovicích. Jeden žák na Individuálním odborném 

výcviku studium předčasně ukončil. 

Praktická část závěrečných zkoušek proběhla na smluvním pracovišti - stavbě rodinného 

domu v Kelči. 

U oboru strojírenské práce byla činnost v dílnách, při realizaci zakázek, při údržbě a 

opravách v areálu školy, doplněna o individuální odborný výcvik pro 3 žáky třetího ročníku, u 

firmy Olšovecké strojírny s.r.o., Megacorp Kelč a Schäffer Hranice. U první dvou firem oba 

žáci předčasně ukončili studium. 

Závěrečné zkoušky probíhaly v dílnách v areálu učiliště. 

U oboru zahradnické práce byla výuka organizována na pozemcích, ve sklenících, v parku a 

sadech v areálu školy. Individuální odborný výcvik se v tomto školním roce pro žáky 

nepodařilo zajistit. Závěrečné zkoušky probíhaly v areálu učiliště. 

 

Jak je patrno z tabulky níže, byl převážně v 1. pololetí zajišťován individuální odborný výcvik 

celkem pro 18 žáků (realizováno s 15 žáky, z provozních důvodů odřeklo Zahradnictví Čech) 

ze všech oborů na 13 pracovištích IOV (cca 20% všech žáků), z toho bylo 14 žáků třetího 

ročníku (81%). Oproti minulému školním roku to byl mírný nárůst v plánu a zajištění, ve 

skutečnosti se jednalo o mírný pokles počtu žáků. Individuálního odborného výcviku se 

účastnili žáci s dobrými studijními výsledky, a především se zájmem pracovat. Ve všech 

případech se jednalo o dlouhodobé individuální výcviky, počet žáků na IOV v hrubých 

číslech sice narostl, ale poklesl celkový počet odpracovaných hodin na IOV z důvodu 

epidemiologické situace a předčasných odchodům žáků ze vzdělávacího systému. Na žáky a 
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atmosféru ve škole má individuální odborný výcvik dlouhodobě velmi pozitivní vliv. Pro 

některé žáky je však z důvodu postižení bohužel nedosažitelnou metou. 

Individuální odborný výcvik (IOV) 

 

Žáci na individuálním odborném výcviku - školní rok 2019/2020 

    
Obor  Ročník Pracoviště 

Počet žáků 

(plán/skutečnost) 

Zahradnické práce 3. Zahradnictví Čech 3/0 

Pečovatelské služby 
3. Domov Seniorů Valašské Meziříčí 1/1 

3. Domov Seniorů Choryně 1/1 

Zednické práce 
3. Jakub RUŠAR Val.Meziříčí, st.firma 1/1 

3. Josef CHOMUTÁR,V.Karlovice, st.f. 1/1 

Zámečnické práce 
3. Megacorp Kelč  1/1 

3. Shaffer Hranice 1/1 

 3. Olšovecké strojírny 1/1 

Prodavačské práce 

3. Kaufland Vsetín 2/2 

3. Albert Valašské Meziříčí 1/1 

3. Albert Frenštát pod Radhoštěm 1/1 

2. Billa Hranice 1/1 

3. Tesco Valašské Meziříčí 3/3 

Celkem                          13 18/15 
 

 

 

Přehled pracovních výukových prostor odborného výcviku v areálu OU Kelč podle 

jednotlivých oborů: 

 

Zahradnické práce  - 3 pracovny v areálu školy  

- zahradnický areál: - vytápěné a nevytápěné skleníky 

- sad ovocných dřevin 

- školní les 

- zámecký park 

- vrbovna 

         

Pečovatelské služby  - pečovatelská pracovna v budově školy  

    - školní kuchyň 

    - cvičná kuchyň 

- prádelna 

- žehlírna 

- sušárna prádla 

- šicí dílna  

      

Zámečnické práce   - 2 zámečnické dílny členěné na prostory 

     - ručního obrábění 

     - strojního obrábění 

     - svařování 

     - ručního kování 

    - z toho 1 zámečnická dílna s místem pro klempířské práce 

    - samostatný prostor dělení materiálů  

     

Zednické práce  - 1 zednická pracovna se stavebním dvorem a 

        - šatny tříd zednického oboru 

     - sklady nářadí 

     - sklady materiálu            
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    - 1 cvičná dílna zedníků  

 

Prodavačské  práce  - 1 cvičná prodejna             

Další pracoviště, místa odborného výcviku a způsoby jeho zajištění podle jednotlivých oborů: 

 

Zahradnické práce - zahradnická údržba – venkovní areál učiliště, sportovní  

   areál, nádvoří a vstup zámku 

- odloučená pracoviště odborného výcviku dle jednotlivých  

  zakázek 

- práce skupin u spolupracujících zahradnických firem     

  Zahradnictví Čech Kelč, Zahradnictví Proplant Kelč 

                         - zahradnická výroba pro koncové zákazníky 

    - zahradnická výroba pro školní kuchyni 

    - prodej zahradnické výroby a produktů ve vlastní prodejně. 

           

Pečovatelské služby  - smluvní pracoviště - Domov pro seniory Radkova Lhota. 

    - pracoviště IOV Domov seniorů Valašské Meziříčí a Choryně 

 

Zámečnické práce   - odloučená pracoviště v areálu učiliště (oplocení, opravy a    

  údržba ve škole, zámečnické opravy v areálu zahradnickém    

  a stavebním dvoru zednického oboru) 

- zakázková výroba pro koncové zákazníky, firmy, město   

   Kelč a soukromé osoby 

 

Zednické práce  stavby soukromých osob: 

    - novostavba, RD manželé Bockovi, Kelč  

    - stavební úpravy, suterén RD Radek Pelc, Němetice 

    - novostavba, RD Monika Szcepanská , Kelč 

    - vnitřní omítky, RD Petr Gajdoš, Kelč 

stavby firem a organizací: 

- zastřešení stolárny OU Kelč, Dehon Hranice  

práce stavební údržby OU Kelč   

- stavební úpravy zahradnická pracovna 

    - stavební opravy v zahradnickém areálu a sklenících. 

     

Prodavačské  práce  - smluvní pracoviště Kaufland Hranice  

    - smluvní pracoviště Tesco Stores Val.Meziříčí  

    - smluvní pracoviště Albert Val.Meziříčí  

    - pracoviště IOV Kaufland Vsetín, Tesco Val. Meziříčí,  

      Albert Valašské Meziříčí, Albert Frenštát p/R. a Billa Hranice. 

 

      

Spolupráce s firmami, kontakt s reálným pracovním prostředím ve šk. roce 2019/2020:  

 

Počet žáků a zastoupení jednotlivých typů naplnění vyučovacích jednotek se v průběhu let 

výrazněji nemění, což je potvrzeno dlouhodobým sledováním podílů jednotlivých aktivit v 

odborném výcviku: 

 Cvičné práce -  práce k nácviku dílčích a souborných pracovních operací na 

pracovištích; základní aktivita, poslední roky mírně vzrůstající  

 Vlastní výroba a výroba tržní (podle oborů) – práce prováděné na základě konkrétních 
objednávek, zakázek a příprava zboží v prodejně; mírně klesající aktivita ovlivněná 

konkurencí a snižující se úrovní žáků s odrazem na rychlost a kvalitu práce 
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 Výrobní a pracovní kooperace – společný podíl práce žáků a pracovníků dané firmy, 

organizace při výrobě výrobku, dílu, součásti nebo dílčí podíl na službách nevýrobní 

povahy na pracovištích ve škole nebo mimo školu; snižující se aktivita, v době 

uzavření ekonomiky z důvodu epidemie na nulové úrovni 

 Údržbové práce pro OU – práce výrobní povahy a služby pro zajištění provozu OU; 
aktivita rostoucí nebo spíš relativně rostoucí z výše uvedených důvodů 

 Individuální odborný výcvik – veškerá činnost realizovaná na pracovišti partnera a 
pod jeho organizačním vedením; do doby epidemiologických opatření na 

dlouhodoběji stabilní úrovní, co do počtu žáků a rozsahu prací 

 Krátkodobé pracovní stáže – jednodenní pracovní činnost u firmy s výukovým 

hlavním cílem u specifických prací a dalších ve škole nerealizovatelných aktivit a 

činností (nejčastěji u zahradnického oboru); aktivity klesající 

 Pracovní exkurze – exkurze u zaměstnavatelů a firem s možností vyzkoušet si dílčí 
pracovní činnosti na stabilní úrovni 

Meziroční srovnávání je ovlivněno působením opatření v rámci epidemiologických opatření 

od března 2020: 

 U žáků všech oborů jsme i přes snižující se odborné kvality žáků dosáhli v oblasti 
Individuálních odborných výcviků velmi vysokého procenta zapojení žáků do IOV, 

které vzhledem k předčasným odchodům a absenci bylo doprovázeno poklesem 

skutečně odpracovaných hodin v rámci IOV.  

 Ze stejného důvodu jsme opět navýšili podíl odborného výcviku formou realizace 

cvičných prací nejenom v zahradnickém oboru, ale v letošním roce výrazně i 

v zámečnickém oboru, což ovlivnilo především objem produktivních prací spojených 

s finanční odměnou. 

 U většiny oboru jsme proti minulému období opět snížili objemy spolupráce z důvodu 
snížení celkového počtu žáků v jednotlivých oborech a snížení možností žáků   

 V  zámečnickém oboru zcela odpadly práce v rámci kooperací, a to vlivem 
organizačních změn u partnera a také poklesem výstupní kvality těchto prací 

zajišťovaných školou. 

 U oborů řemeslných byla spolupráce s reálným pracovním prostředím, mimo jiné 
aktivity, zajištěna prostřednictvím zakázek. Požadavky, ze strany zákazníků, v této 

oblasti však neodpovídaly kapacitním možnostem jednotlivých řemeslných oborů. 

 Rozsah a kvalita zakázek a jejich výběrů je vztažena také na celkový pokles žáků 

oboru a zvýšením podílu cvičných prací tak jako v minulém sledovaném období, 

zejména v zámečnickém oboru. 

 Všechny obory realizovaly v průběhu školního roku 2019/2020 do března 2020 
celkem 35 krátkodobých i dlouhodobých zakázek pro cizí objednatele a 26 zakázek 

pro učiliště.  

 Ve sledovaném období byl počet krátkodobých pracovních stáží a pracovních exkurzí 
minimální a redukoval se pouze na partnery, kteří s námi dlouhodobě spolupracují, a 

to pouze v oboru zahradnické práce. 

 Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo u individuální výuky ve třetím ročníku u 

převládajícího počtu zapojených žáků. Někteří žáci bohužel náročná kritéria 

individuálního odborného výcviku nezvládli. V posledních letech, že se jedná o jev 

pravidelný. 

 

Stále se maximálně snažíme o udržení odpovídající náročnosti a obtížnosti pracovní činnosti 

v odborném výcviku ve všech oborech v návaznosti na ročník. V mnoha případech bylo 

tohoto stavu dosaženo, mimo jiné, také zvýšenou aktivitou pedagogických pracovníků a jejich 

konkrétním zapojením do produktivních činností společně s žáky.  
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III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy  

 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce  2019/2020   
          

 k datu 30. 6. 2020  

 
 Počet fyzických osob 

Přepočtené  
úvazky 

 

  

Interní pracovníci  22 19,9296  

Externí pracovníci 7 0,8865  

    

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020: 

PP 
     - poř. číslo 

  Pracovní zařazení 
           Funkce 

    Úvazek 
                  Kvalifikace 
(stupeň vzdělání, obor,aprobace, DPS) 

Roků 
ped. 

 

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

31 

2 Zástupce ředitele 
Vedoucí OV 

0,8 
0,25 

ÚSO-stavební,DPS,Spec.P.   
 

32 

3 Učitel 1 VŠ-UP-Aplikovaná tělesná výchova 4 

4 Učitel 1 VŠ- UJAK-Speciální pedagogika 31 

5 Učitel 1 VŠ-OU-učitel.pro stř.školy,VŠ-Bc.-spec.ped 30 

          6 Učitel 1 VŠ-UP-Uč.všeob.vz.př.-Apro-

MA,Přír.,Spec.ped. 

17 

7 Učitel 
Vedoucí vychovatel 

0,619 
0,4118 

VŠ-Agrobiol-všeob.zem.,DPS,Spec.P. 
prevence sociálně patologických jevů 

17 

8 Učitel 0,762 VŠ-sociální pedagogika, DPS,Spec.P. 17 

9 Uč.odb.výcviku 
Učitel 

0,5385 
0,4286 

ÚSO-zahradnictví,DPS,Spec.P. 15 

10 Uč.odb.výcviku 0,8077 ÚSO-stavebnictví,DPS,Spec.P 18 

11 Uč.odb,výcviku 0,8077 ÚSO-stavební provoz,DPS, Spec.P 13 

12 Uč.odb.výcviku 0,8077 ÚSO-prov.technika,DPS,Spec.P. 18 

13 Uč.odb.výcviku 1 ÚSO-prov.technika,DPS,Spec.P 12 

14D Uč.odb.výcviku 0,9231 ÚSO-podnikání,DPS,Spec.P. 12 

15 Uč.odb.výcviku 0,6923 ÚSO-podnikatel-zam.řízení firem 1 

16 Uč.odb.výcviku 0,8077 ÚSO-podnikání, DPS,Spec.P 10 

17 Uč.odb.výcviku 0,8077 ÚSO-tex.prům.DPS, Spec.P., 
Vých.poradenství, Prevence sociálně 
patologických jevů 

34 
 
 

18 Uč.odb.výcviku 0,5769 ÚSO-oděvnictví,DPS,stud.ped.pro 
asist.ped. 

8 

19D Asistent pedagoga 0,8889 ÚSO-pedagogika-vychovatelství 39 

20 Vychovatel 1 ÚSO-truhl,DPS-vychovat.Spec.P 26 

21 Vychovatel 1 ÚSV,SpgŠ-vychov.,Spec.P 30 

22 Vychovatel 1 ÚSO-oděvnictví,DPS,Spec.P. 23 

 
 

Věkový průměr pedagogických zaměstnanců na Odborném učilišti je 52 roků.  

V průběhu školního roku došlo u pedagogických zaměstnanců k následující fluktuaci: 

 do pracovního poměru nastoupil 1 zaměstnanec, 

 k ukončení pracovního poměru došlo u 1 zaměstnanců (odchod do starobního 
důchodu) 
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Kvalifikovanost pracovníků vyučujících odborné předměty a odborný výcvik je 

zaměřena oboru, který vyučují. 

 

Požadovaná odborná kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2019/2020 
      

        v %     

Požadovaná odb. kvalifikovanost  87,9     

Pedagogové doplňující si vzdělání 0     

 
 
 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020 
 

        k datu 30. 6. 2020  

 Počet fyzických    Přepočtené  

      osob       úvazky  

Interní pracovníci 10 9,75  

Externí pracovníci 2 0,1071  

 

 

 

¨ 

 

 
            

 
 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020 

    

 Ostatní pracovníci 
     - poř. číslo 

   Pracovní zařazení, funkce  Úvazek       Stupeň vzdělání, obor 

1 Ekonom 1 Bc.-hotelnictví, turismus 

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

3 Vedoucí školní jídelny 
Administrativní pracovník 

0,5 
0,5 

SO- rodinná škola 

4 Bezpečnostní pracovník 1 ÚSO-všeobecná ekonomika 

5 Uklízečka 1 SO-švadlena 

6 Uklízečka 1 SO-kuchařka-servírka 

7 Školník 1 ÚSO- mikroelektrotechnika 

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

9 Kuchařka 0,875 ÚSO-vych, RK-stud. kuch 

10 Kuchařka 0,875 SO-OP- zam.na přípr. jídel 
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IV. Údaje o přijímacím řízení 
 

Žáci, kteří zahájili studiu ve školním roce k 1. 9. 2019 

 
V přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020 byla do 1. 9. vypsána 4 kola, ve kterých podalo 

přihlášky 42 žáků. Z nich 40 splnilo podmínky přijetí a 36 odevzdalo zápisový lístek. Z 

těchto 36 žáků v září 2 nenastoupili. V průběhu dalším měsíců ředitelka vyhlásila ještě 

postupně 3 kola přijímacího řízení a přijala 4 žáky.  Celkem prošlo přijímacím řízením do  

1. ročníků v tomto školním roce 46 žáků.  

Jak je patrno z níže uvedené tabulky, byl rozdíl žáků, kteří do prvních ročníků nastoupili a 

kteří ho úspěšně ukončili 10. V průběhu školního roku 15 žáků vzdělávání předčasně 

ukončilo, již tradičně převažovali chlapci z oboru zednické práce a dívky z oboru prodavačské 

práce. Téměř 25% těchto předčasných odchodů jsou žáci, kteří nezvládli návrat do školních 

lavic po nucené distanční výuce. Vzhledem k zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole od 10. 

3. bylo velmi komplikované individuálně pracovat s žáky ohroženými předčasným 

ukončením studia. 

 

  Žáci 1.ročníku 

Kód oboru Název oboru 
počet k 

1.9.2019 

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 
31.8.2020 

23-51-E/01 Strojírenské práce 4 0 0 1 1 4 

36-67-E/01 Zednické práce 9 0 1 2 7 5 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 5 0 0 0 0 5 

66-51-E/01 Prodavačské práce  12 2 3 0 5 8 

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

78-62-C/02 Dvouletá praktická škola 4 0 0 0 1 3 

  Celkem 36 2 4 3 15 26 

 

 

Další údaje o žácích ve školním roce 2019/2020: 

 
V přijímacím řízení do vyššího ročníku byli přijati 3 žáci, dva do druhého (po úspěšném 

ukončení jiného učebního oboru) a jeden do třetího ročníku (návrat do oboru po předčasnému 

ukončení v průběhu minulého školního roku). K výrazným změnám v počtu žáků ve druhém 

ročníku nedošlo, níže uvedený počet 4 žáků ve 2. i 3. ročníků odpovídá předčasnému 

ukončení studia vlivem tlaku trhu práce, kdy žáci podlehli vidině okamžitého zaměstnání bez 

výučního listu. I zde se ve druhém ročníku projevil negativní vliv distančního vzdělávání na 

studijní morálku našich žáků. 



13 

 

 

  Žáci 2. ročníku Žáci 3. ročníku 

Kód 
oboru 

Název oboru 

1.
9.

20
1

9
 

p
ři

je
tí

 b
ěh

em
 

šk
.r

o
ku

/p
o

 p
ře

ru
še

n
í 

p
ře

st
u

p
 d

o
 O

U
 

o
d

ch
o

d
 z

 O
U

 

C
e

lk
e

m
 k

 

3
1

.8
.2

0
2

0 

1.
9.

20
1

9
 

p
ři

je
tí

 b
ěh

em
 

šk
.r

o
ku

/p
o

 p
ře

ru
še

n
í 

p
ře

st
u

p
 d

o
 O

U
 

o
d

ch
o

d
 z

 O
U

 

C
e

lk
e

m
 k

 

3
1

.5
.2

0
2

0 

23-51-E/01 Strojírenské práce 3 1 0 0 4 3 1 0 2 2 

36-67-E/01 Zednické práce 3 0 0 0 3 6 0 0 1 5 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 5 0 1 1 5 2 0 0 0 2 

66-51-E/01 Prodavačské práce  5 0 0 1 4 8 0 0 0 8 

41-52-E/01 Zahradnické práce 5 0 1 2 4 7 0 0 1 6 

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

  
Celkem 25 1 2 4 24 26 1 0 4 23 

 

Odvolací řízení ve školním roce 2019/2020 
 

Ve školním roce 2019/2020 nebylo podáno žádné odvolání. 
 

 
V. Výsledky vzdělávání a výchovy žáků 

 
Závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/2020: 
 

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a 

k jejich ukončování ve školním roce 2020, ze dne 25. 3. 2020, připustil k závěrečné zkoušce 

všechny žáky, kteří ke dni účinnosti zákona byli žáky posledního ročníku, který se ukončuje 

závěrečnou zkouškou. 

V těchto ročnících studovalo na OU Kelč 27 žáků, 23 z E-oborů a 4 z C-oboru. Všichni tito 

žáci využili možnost přípravy k závěrečným zkouškám při obnovení omezené osobní 

přítomnosti žáků ve škole od 11. května. Závěrečné zkoušky nakonec absolvovalo 24 žáků, 3 

žáci (jeden z oboru zednické práce a dva z praktické školy dvouleté) požádali o opakování 

posledního ročníku z důvodu nedostatečném zvládnutí učiva v průběhu distanční výuky ve 

druhém pololetí. 

Ve všech E-oborech jsme skládali písemnou část závěrečné zkoušky v elektronické podobě. 

Žákům tento typ zkoušky nečiní větší problémy, pouze je potřeba je neustále motivovat 

k využití časové dotace a zabránit tak předčasnému unáhlenému ukončení zkoušky. 

Závěrečné praktické zkoušky byly realizovány u všech tříletých oborů podle státního zadání, 

které bylo u zahradnického oboru rozšířeno o školní část. U praktické školy dvouleté byla 

praktická i ústní část dle školního zadání. 
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Největší problémy jsou stále v ústní části závěrečných zkoušek, protože většina našich žáků 

má problémy s formulací svých myšlenek a nevěnují této části přípravy dostatek času. Proto 

známka z této části často rozhodla o tom, že někteří ztratili možnost absolvovat 

s vyznamenáním. 

Přes komplikované druhé pololetí všichni žáci závěrečné zkoušky úspěšně složili, a proto 

nebylo třeba vyhlásit opravný termín. 

Na základě výše uvedeného zákona o ukončování studia nebyl vypsán ani náhradní termín. 
 

 

 

Celkový prospěch žáků na konci školního roku: 

 
 

 Počet žáků 
k 30. 9.  

Prospělo 
s vyznam. 

Prospělo Neprospělo 
Jiné ukončení 

k 30.8.  

Školní rok 2015/2016 91 8 = 8,8% 63 = 69,2% 11 = 12,1% 9 = 9,9% 

Školní rok 2016/2017 105 14 = 13,3% 75 = 71,4% 5 = 4,8% 11 = 10,5% 

Školní rok 2017/2018 98 7 = 7,1% 63 = 64,3% 14 =14,3% 14 = 14,3% 

Školní rok 2018/2019 86 8 = 9,3% 61 = 70,9%  7 = 8,2% 10 = 11.6% 

Školní rok 2019/2020 84 7 = 8,3% 65 = 77,4% 6 = 7,1% 6 = 7,1% 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání stále ovlivňuje fluktuace žáků v některých třídách jak je 

patrno z výše uvedené tabulky. V závislosti na ni nejvíce kolísají počty neprospívajících žáků 

a těch, co předčasně ukončí studium. V tomto školním roce jsou uvedené hodnoty výrazně 

ovlivněny netypickým průběhem druhého pololetí školního roku vlivem epidemiologické 

situace, a proto vypovídají převážně o úrovni prvního pololetí než celého školního roku. 

Ze stejného důvodu lze srovnávat zameškané hodiny pouze za 1. pololetí, kde je ve srovnání 

s předcházejícím školním rokem vidět mírné zlepšení obzvláště u neomluvené absence. 

Sumarizace závěrečných zkoušek 2020 

Obor 

vzdělání 

Celkem 

žáků 

Z toho 

neúčastnili 

se ZZ 
absolvovali 

ZZ 

prospělo 

s vyznamenáním  
prospělo neprospělo 

Zahradnické 

práce 
6 0 6 0 6 0 

Pečovatelské 

služby 
2 0 2 0 2 0 

Strojírenské 

práce 
2 0 2 1 1 0 

Zednické 

práce 
5 1 4 0 4 0 

Prodavačské 

práce 
8 0 8 0 8 0 

Praktická 

škola 
4 2 2 1 1 0 

CELKEM 27 3 24 2 22 0 
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Přehled zameškaných hodin a srovnání jednotlivých školních roků  
 

Školní rok Pololetí  

ABSENCE 

Celková  
Z toho 

neomluvená 

na školu 
na 

žáka 
na školu 

na 

žáka 

2016/2017 
1. 11771 113,2 1130 10,9 

2. 10690 113,7 1169 12,4 

2017/2018 
1. 9417 104,6 377 4,2 

2. 10497 125 617 7,3 

2018/2019 
1. 8517 109,2 288 3,7 

2. 8007 105,4 505 6,6 

2019/2020 

1. 8647 106,8 240 3,0 

2.do 

10.3. 
3646 46,7 92 1,2 

 

Sníženou známku z chování obdrželo během školního roku 9 žáků, všichni druhý stupně. 

Hlavním důvodem snížené známky z chování stále zůstává neomluvená absence, a opakující 

se neplnění školních povinností. Jak je patrno z výše uvedené tabulky počet hodin, kdy žáci 

nejsou z nejrůznějších důvodů přítomni ve výuce, stále mírně klesá. Nižší neomluvená 

absence je jednou z příčin snížení počtu kázeňských opatření. Další příčinou poklesu 

negativních projevů chování je fakt, že v druhém pololetí školního roku byla omezena osobní 

přítomnost žáků ve škole. Většina výchovných opatření proto byly udělena v průběhu prvního 

pololetí. 

Za první pololetí bylo uděleno 10 důtek třídního učitele a 5 ředitele školy. Podmíněné 

vyloučení ze školy jako nejpřísnější kázeňské opatření nebylo uděleno vůbec. 

Je potěšující, že za celý školní rok počet pochval třídního učitele převážil nad jejich důtkami, 

jak ukazuje přiložená tabulka. Většina pochval byla udělena za příkladnou reprezentaci školy 

na nejrůznějších oborových a sportovních soutěží. 

Ve druhém pololetí byly uděleny 3 pochvaly ve třetím ročníku za odpovědný přístup žáků ke 

studiu a stabilní studijní výsledky.
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Výsledky vzdělávání a výchovy - srovnání 1. a 2. pololetí 2019/2020 

                 První pololetí - po doplnění klasifikace 
           

  

Prospěch Chování Absence Pochvaly 
 

Důtky 

 
Ročník 

Počet 
žáků 

PV P N 
Nekla 
sifik. 

1 2 3 
Celk/ 
žák 

Neom/ 
žák 

 TU        ŘŠ 
Napo 

menutí  
TU ŘŠ 

Podm. 
vyloučení 

1.roč. 27 0 23 0 4 21 6 0 121,2 6,9 0 0 1 5 0 0 

2.roč. 22 4 18 0 0 22 0 0 83,3 2,4 6 0 0 1 1 0 

3.roč. 24 1 22 0 1 22 2 0 120,6 0 3 0 1 4 4 0 

PrŠ 8 1 5 2 0 8 0 0 81,0 0 1 0 0 0 0 0 

OU cel. 81 6 68 2 5 73 8 0 106,8 3 10 0 2 10 5 0 

                 

Druhé pololetí do 10. 3. 2020 
           

1.roč. 26 1 22 3 0 25 1 0 57,7 0,1 0 0 0 0 0 0 

2.roč. 21 4 14 3 0 21 0 0 44,9 4,3 0 0 0 0 0 0 

3.roč. 23 1 22 0 0 23 0 0 39,0 0 3 0 0 0 0 0 

PrŠ 8 1 7 0 0 8 0 0 38,3 0 0 0 0 0 0 0 

OU cel. 78 7 65 6 0 77 1 0 46,7 1,2 3 0 0 0 0 0 
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Poznatky z uplatnění absolventů školy na trhu práce  
 

Vzhledem k charakteru naší školy je vyhodnocování uplatnitelnosti absolventů na trhu 

práce, dnes v době preferované inkluze, nejlepším celkovým ukazatelem úspěšnosti naší 

práce. Z tohoto pohledu je možno proti epidemiologická opatření od března vyhodnotit 

jako opatření, která velmi negativně ovlivnily přípravu našich absolventů na profesním a 

praktický život a na jejich přechod k zaměstnavateli. 

Vstup do prvního pracovního poměru a schopnost dlouhodobější udržitelnosti pracovního 

místa sledujeme u našich absolventů pravidelně již po mnoho let. K naplňování tohoto 

cíle nám slouží zkušenosti i dosavadní praxe inspirovaná bývalým projektem v rámci 

OPVK „Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a trh práce“, a také pokračující 

pravidelná spolupráce s pobočkami a pracovníky Úřadu práce. 

Zjištěné údaje jsou zpravovány do níže uvedené tabulky. 

 

Zaměstnatelnost absolventů oborů E ve školním roce 2017-2018 až 2019-2020. 

 

Školní 
rok 

Obor / 
celkem 

Počet žáků k 1.12 2017, 2018 a 2019 s průběžným upřesněním v případě změny 

C
e

lk
em

 ž
ák

ů
 -
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so
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n

tů
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d
 

N
e
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m
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p
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B
e
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n
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u

 

17-18 Zahradník 5 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 

 Pečovatel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Zámečník 5 3 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 

 Zedník 5 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 

 Prodavač 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

 Celkem 17 5 1 2 8 7 2 0 0 0 0 0 

18-19 Zahradník 8 0 0 0 0 6 0 0 1 1 0 0 

Pečovatel 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Zámečník 7 4 0 1 5 0 2 0 0 0 0 0 

Zedník 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Prodavač 6 2 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 

Celkem 24 6 0 3 9 8 3 1 2 1 0 0 

19-20 Zahradník 7 0 0 2 2 2 0 1 0 1 0 1 

Pečovatel 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Zámečník 3 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Zedník 5 1 3 0 4 0 1 0 0 0 0 0 

Prodavač 8 1 0 3 4 0 0 3 0 0 0 1 

Celkem 25 2 3 6 11 4 2 5 0 1 0 2 

 

 

Z  uvedených údajů lze konstatovat následující závěry: 

 

Hodnocení absolventů školního roku 2019/2020 

 Včetně brigádnických smluv 50% absolventů pracuje, bohužel jen 20% v oboru.  

 Přibližně 15 % absolventů zahájilo další studium.  

 Dva žáci z původního třetího ročníků opakují. 

 Jeden žák, pobírající invalidní důchod ze zdravotních důvodů nepracuje. 
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 Vzhledem k propadu ekonomiky narost počet žáků na Úřadu práce, 5 žáků je v 
evidenci a z nich 2 částečně pracuji na brigádách. 

 Dva absolventy se nepodařilo kontaktovat. 

 

 

Problematika zaměstnatelnosti podle oborů: 

 

Zahradnické práce 

Uplatnitelnost těchto absolventů zůstává menší a značně nevyrovnaná především 

z důvodu velkých individuálních rozdílů v odborné úrovni. Problémem je sezonnost 

zahradnických prací a pro absolventy s mentálním postižením i určitá variabilita 

pracovních požadavku, prostředí a prací. Pro část absolventů tohoto oboru je 

charakteristické pokračování v dalším studiu nebo přechod do sociálního systému – 

invalidní důchody, a to již v průběhu studia. Průvodním jevem u některých žáků oboru je 

jejich pomalejší osobnostní a pracovní dozrávání, mnohdy trvalá neschopnost plnění 

pracovních a výkonových norem v kombinaci s obavami a prostým lidským strachem z 

mnoha životních situací. 

Pečovatelské služby 

Většina absolventů má dlouhodoběji předpoklady pro další profesní uplatnění.  Na 

pracovním trhu je o dobře připravené absolventy v poslední době velký zájem. Negativem 
u oboru je naopak klesající zájem ze strany žáků základních škol o podobný charakter 

práce a činnosti. Tento obor je náročnější jak studijně a fyzicky, tak především psychicky. 

Vliv na zaměstnanost v oboru má také sociální nezralost některých absolventek a 

navazující nemožnost za tohoto stavu nastoupit na pečovatelské pracovní místo. 

Zámečnické práce   

U tohoto oboru lze stále předpokládat dobrou možnost uplatnění, stejně jako v letech 

minulých, protože je charakteristický poměrně velkou poptávkou na pracovním trhu. 

Velkým problémem se u tohoto oboru stává již zmíněna nižší všeobecná úroveň žáků i 

absolventů. Dle uplatnitelnosti je možno absolventy rozdělit na dvě části; jedna skupina 

získává pevné a trvalejší pracovní místo, menší část má dlouhodobější problémy 

s uplatněním a přecházejí na méně kvalifikovaná místa, případně na místa mimo obor.  

Zednické práce 

Obor s velkou poptávkou, ale s dlouhodobě  nevyrovnanou úspěšností našich absolventů. 

Stejně jako u zámečnického oboru často nerozhodují o získání pracovního místa výsledky 

absolventa, ale trpělivost firmy i pracovníka při adaptačním procesu. Část absolventů tuto 

požadovanou adaptabilitu na časté změny podmínek, místa práce, klimatické vlivy, atp. 

nezvládá. V letošním roce je velkým pozitivem velmi dobrá úspěšnost a kvalita romských 

absolventů. 

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 víkendech, neúplné nebo dělené směny a noční práce. V letošním roce se 

velmi negativně na zaměstnanost v tomto oboru podepsala situace s nákazou Covid.  
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Výchova mimo vyučování - zhodnocení činnosti na internátě 

 

V porovnání s rokem 2018/2019 nedošlo ve sledovaném k žádné výrazné změně v počtu 

ubytovaných. K 31. 10. 2019 využívalo internát Odborného učiliště Kelč celkem 40 žáků. 

Žáci byli rozděleni do tří výchovných skupin - jedna skupina chlapců, druhá dívek a třetí 

skupina smíšená. Činnost výchovných skupin zajišťovali tři denní vychovatelé každý 

s pracovním úvazkem 1, vedoucí vychovatelka s úvazkem 0,413 a dva noční bezpečnostní 

pracovníci. Výchova mimo vyučování se řídí školním vzdělávacím programem, ročním, 

měsíčním a týdenním plánem, který koordinuje školní a mimoškolní aktivity.  

I v tomto roce jsme žákům nabídli velké množství kroužků a zájmových aktivit: 

  

Kroužek Jak často Průměrný počet žáků 

Vazačský 1x měsíčně 3 

Vaření 1x za 2 měsíce 6 

Nudlování 1x měsíčně 4 

Turistický 2x měsíčně 8 

Sportovní hry 1x týdně 5 

Kuželky 2x měsíčně 10 

Výtvarný 1x týdně 6 

Kopaná 1x týdně 7 

Florbal 1x týdně 6 

Stolní tenis 2x měsíčně 8 

Technický 1x měsíčně 4 

Karaoke 2x měsíčně 5 

 

Z uvedené tabulky je patrno, že průměrný počet žáků navštěvující jednotlivé kroužky byl 

6. Velký zájem je vždy o turistický kroužek a kuželky, bohužel k naší lítosti opadá zájem 

o fotbal, florbal a ostatní míčové hry, a to i přestože máme kvalitní vlastní zázemí pro 

sportovní aktivity. I nadále se snažíme mimo pravidelné kroužky organizovat pro žáky 

učiliště nejrůznější turnaje ve vybíjené, fotbalu, florbalu, stolním tenise, nohejbalu apod., 

abychom podpořili sportovní zapojení žáků. 

V rámci aktivit internátu nabízíme také možnost rozvoje kulturních a sociálních 

kompetencí, a to jak ve spolupráci se školou tak městem, ve kterém se škola nachází. 

V této oblasti žáky nejvíce zaujal/o:  

 turnaje v deskových hrách (Člověče nezlob se, Kris Krosu, Dáma, Šachy, ... )  Šipky, 

hrách na X-BOXU a vědomostní soutěže; 

 „Filmový klub“ v jehož rámci si žáci sami zvolí film, popřípadě vybere film 
vychovatel a následně o něm diskutují; 

 pravidelné seznamování s historií a kulturními památkami města Kelče zábavnou 
formou, 

 jednou za dva měsíce diskotéková odpoledne s programem, který připravují sami 

žáci;  

 mikulášská nadílka a vánoční besídka - do přípravy programu se zapojí žáci společně 
s vychovateli a vyučujícími; 
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 nejrůznější rukodělné činnosti, při kterých zároveň žáci rozvíjí své motorické 
schopnosti – ubrousková technika, kresba, malba, vystřihování nebo koláže 

s následnými výstavkami na oddělení, výroba pískových obrázků pod vedením, 

soutěže v tematické kresbě k různým významným dnům;  

 cestopisné besedy; 

 sportovní soutěžní odpoledne s táborákem; 

 aktivní zapojení ubytovaných do výzdoby pokojů a oddělení. 
Četnost všech internátních aktivit byla negativně ovlivněna epidemiologickou situací ve 

druhém pololetí a s tím souvisejícím uzavřením internátu. 

Za běžných podmínek slouží prostory internátu i dojíždějící žáci při čekání na dopravní 

spojení a současně se mohou v této době zapojovat do mimoškolní činnosti nebo 

navštěvovat zájmové kroužky. Dojíždějícím žákům je také k dispozici relaxační místnost, 

která je současně využívána ke konzultačním hodinám metodika prevence a výchovného 

poradce. 

Na internátě funguje Internátní žákovská rada, která se schází 1x za dva měsíce a je 

složená ze zástupců jednotlivých skupin. Žáci se jejím prostřednictvím mají možnost 

aktivně zapojit do dění internátu, přicházet s podněty a nápady na zlepšení pobytu, 

případně novými aktivitami. Podstatnou zpětnou vazbu získáváme prostřednictvím 

anonymních dotazníků. Všechny tyto podněty projednává vedoucí vychovatelka se 

zástupci žáků, dále pak na poradách vedení a na poradách se skupinovými vychovateli. 

 

 

VI. Údaje o prevenci rizikového chování  
 

Preventivní program OU Kelč 
 

Preventivní program na školní rok 2019/2020 byl zpracován na základě analýzy 

rizikového chování žáků odborného učiliště v předcházejícím školním roce. Výchova 

žáků ke zdravému životnímu stylu, osvojování vhodného sociálního chování, upevňování 

pozitivních vlastností jedince a rozvoj dovedností, které vedou k odmítání forem násilí, 

agresivity, rasismu a porušování zákonů jsou témata, která se v preventivním programu 

OU Kelč objevují trvale. Prioritní téma na aktuální školní rok je odvozeno z meziroční 

srovnání výskytu nejčastějších projevů rizikového chování žáků OU Kelč (absence žáků 

ve školním roce 2019/2020 je ovlivněna zákazem přítomnosti žáků ve škole od 11. 3. 

2020): 

 

Školní rok 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Kouření 

(vyzkoušeno/kouří) 
40% 35% 35% 

Alkohol i příležitostně 28% 46% 39% 

Drogy-mám  zkušenost 5% 13% 0,9% 

Průměrná absence na 

žáka 
113 hodiny 107 hodin 77 hodin/ 1.pololetí 

Průměrná neomluvená 

absence na žáka 
11 hodin 5 hodin 2 hodin/ 1.ploletí 

 

 

V rámci rizikového chování a výsledkům dotazníkového šetření jsme se ve školním roce 

2019/ 2020 zaměřili na: 

- systematickou práci s třídním kolektivem, utváření dobrých vztahů přes spolupráci 

a snížení absence 
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- aktivní spolupráce školy s rodinou žáka, OSPODem a ostatními úřady 

- průběžné monitorování žáků, zejména pak těch, kteří by se mohli stát obětí šikany 

nebo nesnášenlivostí 

- motivaci a podporu žáků při rozvoji fyzické zdatnosti a pozitivním trávení volného 

času 

Specifickou problematiku školního roku: 

 Upevňování vztahů v třídních kolektivech 

 Závislosti a volný čas mladého člověka 

 Snižování absence a eliminace předčasných odchodů ze vzdělávacího procesu 

 Poruchy přijmu potravy, zdravý životní styl a stravovací návyky 

 Prevence v dopravě 
 

Jednotlivé aktivity prevence rozdělené dle rozsahu působení: 

 Preventivní programy specifické prevence: 

 Ukončení preventivního projektu ,,Jsem FIT“ spolufinancovaného Zlínským 
krajem, jehož cílem bylo motivovat žáky k přijetí odpovědnosti za své zdraví a 

informovat je o zásadách zdravého životního stylu.  

 Zahájení preventivního projektu ,,Na cestě (ne)bezpečně“ opět s finančním 
příspěvkem Zlínského kraje, který je zaměřen na posílení k osobní zodpovědnosti 

žáků v oblasti silničního provozu a na předcházení rizikového chování v dopravě.  

 Jednorázová přednáška zaměřena na Osobní hygienu a sexualitu v období 

adolescence a rané dospělosti. 

 Alkoholismus a jeho důsledky - jednorázová beseda zaměřená na prevenci 
závislostí 

 Sportovně preventivní kurz pro žáky druhých ročníků, realizován v rámci projektu 
,,Jsem FIT“,  propagující zásady zdravého životního stylu. 

 Prevence v dopravě - jednorázová beseda 

 SEX bezpečně - jednorázová beseda 

 Prevence HIV/AIDS - beseda hygienická stanice Vsetín 

 Dopravní test s rozborem odpovědí pro žáky v rámci projektu ,,Na cestě 
(ne)bezpečně“ 

 Názorné řešení rizikových situací v silničním provozu „Co se stane když…“ 

v rámci projektu ,,Na cestě (ne)bezpečně“. 

  Nespecifická prevence - velké množství aktivit během 1. pololetí v rámci školy i 
internátu se zaměřením na:  

 sport a rozvoj fyzické aktivity – turnaje, meziučilištní soutěže, sportovní kroužky 

 kulturu – seznámení s historií Kelče, školní filmový klub  

 upevňování kolektivů - podzimní projektový den 

 v rámci projektu ,,Jsem FIT“ se uskutečnily skupinové aktivity - Vaříme zdravě a 
chutně, (Z)važ si sám sebe 

 nabídka smysluplného využití volného času – rukodělné kroužky, příprava 

kulturních programů na školní akce 

 neformální diskuze v relaxační místnosti, kde žáci tráví čas do odjezdu autobusů, 

k tématům, které si žáci vyberou 

 využití schránky důvěry a konzultačních hodin metodika prevence – pondělí a 
čtvrtek 13:30–15:30 nebo dle dohody. 

Snažíme se vytvářet na škole bezpečné prostředí, tak aby se nikdo – žák ani pracovník - 

nebál projevit svůj názor, obhájit ho a současně přijímat názor druhých. 

Preventivní působení v tomto školním roce bylo omezeno mimořádným opatřením MZ 

ČR, kterým se od 11. 3. 2020 zakázala osobní přítomnost žáků ve školách. 

 



22 

 

 

Práce výchovného poradce  
 

Základní činnosti výchovného poradce se řídí Přílohou č. 3 k vyhlášce č. 72/5002 Sb. a 

Celoročním plánem práce výchovného poradce na aktuální školní rok 2019/2020. 

 

K nejčastějším činnostem výchovného poradce na Odborné učilišti Kelč patří individuální 

pohovory v kombinaci s přímým preventivním působením. Tato cílevědomá komunikace 

byla každodenní, protože většina žáků nemá ve svém okolí s kým komunikovat. Hlavní 

náplní těchto pohovorů byla tradičně vysoká absence s tím rozdílem, že se tentokrát 

týkala jen několika jednotlivců. Dalším častým námětem nekonečných diskuzí byly 

kromě nevhodných projevů chování a vyjadřování, také osobní problémy žáků a jejich 

dopad na docházku do školy.  

Za 1. pololetí se výchovná komise sešla až 18 krát a v 2. pololetí při dobrovolné osobní 

přítomnosti žáků na konzultacích ve škole 10 krát. Zápisy z jednání jsou uloženy u 

výchovného poradce.  

Celé druhé pololetí bylo z důvodů mimořádné opatření postaveno na individuálním 

působení jednotlivých vyučujících, třídních učitelů a také učitelů odborného výcviku. 

Intenzivním působením všemi dostupnými prostředky (facebook, mail, masger, telefon, 

korespondence, komunikace s rodiči) se pedagogové snažili udržet zájem žáků o studium. 

V některých případech to bylo velmi těžké a potvrdilo se, jak je nesmírně důležité rodinné 

zázemí, aktivní podpora a motivace v rodině ke studiu.  

Konzultace externího psychologa SPC Hranice bohužel letos z personálních důvodů již 

neprobíhaly. 

V tomto školním roce byly vypracovány 4 individuální vzdělávací plány (IVP), jejichž 

hodnocení a aktualizace probíhá 1x ročně:               

                       1 žák 2. A  - obor Zahradnické práce, všechny předměty 

2 žáci 3. A  - obor Zahradnické práce, odborné předměty 

  - obor Zahradnické práce, odborný výcvik a TV 

1 žák 2. E - obor Zednické práce, odborné předměty a matematika 

  

Rozvíjíme aktivní spolupráci s ostatními partnery, kteří se převážně podílejí na výchovné 

části.  Nejčastěji s 

a. OSPOD jednotlivých měst a příslušnými terénními pracovníky 

b. Policií ČR  

c. Zařízením Dům na půl cesty 

d. Dětskými domovy -  Valašské Meziříčí, Liptál  

e. Diakonie ČCE Valašské Meziříčí 

f. Nadace Terezy Maxové 

Spolupráce spočívá v potřebné telefonické komunikaci, ve zpracování zpráv, ale také 

osobních konzultacích se zástupci těchto institucí.  

Velmi úzká je spolupráce výchovného poradce s vedením, s metodikem prevence a při 

naplňování Minimálního preventivního programu (viz hodnocení MPP). 

 

V rámci dotačního programu MŠMT „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků 

středních škol a studentů VOŠ“ bylo vyřízeno na 1. pololetí školního roku 2019/2020  

26 žádostí o romskou podporu. Bohužel 5 žáků ji z důvodu nenastoupení nebo ukončení 

studia nevyužilo. Na 2. pololetí bylo vyřízeno 23 žádostí a i zde ji 4 žáci nevyužili. 

Součástí této podpory je i nabídka doučování a individuální pomoci tak, abychom u žáků 

zvýšili pravděpodobnost úspěšného ukončení ročníků.  

 

Kariérní poradenství: v prvním pololetí školního roku kariérový poradce zprostředkovával 

a realizoval individuální i skupinové konzultace zaměřené na nácvik pracovních 
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pohovorů nebo poskytoval informace o možnosti práce na Živnostenský list. V rámci 

projektového dne 3. ročníků jsme tvořili životopis, vyplňovali pracovní výkazy a 

tiskopisy.  

Psychologickou podporu před vstupem na trh práce získávali žáci 3. ročníků v rámci 

projektu PŘESMOSTY realizovaném SPC Hranice.  

Vzhledem k převažující distanční výuce ve druhém pololetí školního roku bylo potřeba 

s našimi žáky prostřednictvím sociálních sítí a osobních telefonátu neustále diskutovat o 

nutnosti studia. V květnu jsme žákům při konzultacích a přípravě k závěrečným 

zkouškám pomáhali s kontakty na potencionální zaměstnavatele a třem žákům s 

přihláškami k dalšímu studiu. 

Kromě kariérového poradce tyto služby žákům podle jejich individuálních potřeb 

poskytují téměř všichni pracovníci školy.  

 

Celoroční pláne práce výchovného poradce na školní rok byl plněn do února 2020. Po 

zrušení prezenční výuky a zahájení distanční výuky od 11. 3. 2020, jsme se zaměřili na 

osobní komunikaci vyučujících s jednotlivými žáky a pomáhali tak řešit jejich aktuální 

výukové i osobní problémy. 
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VII.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických  

pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 

 
Cíle personálního rozvoje pedagogických pracovníků: 

 

Studiu ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Nový pracovník odborného výcviku oboru prodavačské práce nesplňuje odbornou 

kvalifikaci zákona 563/2004 Sb. pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, a 

jedna pracovnice oboru pečovatelské služby nemá speciální pedagogiku.  

Obě vyučující jsou přijaty ke studiu od září 2020. 

 

Studium pro výchovné poradce – škola má plně kvalifikovanou výchovnou poradkyni. 

 

Studium k výkonu specializovaných činností 

Ve škole pracuje plně kvalifikovaná metodička prevence sociálně patologických jevů a 

koordinátor EVVO s ukončeným specializačním studiem. 

 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo v tomto roce výrazně narušeno 

epidemiologickou situaci a z tohoto důvodu převažovalo interní školení v rozšiřování ICT 

dovedností a sdílení zkušeností v souvislostí s nutností distanční výuky.  

Naplánované priority školy úzce souvisely s problémy, které řešíme s žáky ve škole 

nejčastěji, a proto se témata často opakují: 

 Prevence rizikového chování v dopravě   

 Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků 
o Návykové látky - alkohol 

o Problémová komunikace  

 Inovativní metody práce – efektivní využití ICT 

 Vzdělávání zaměřené na jednotlivé oblasti ŠAP dle nabídky Krajského akčního 
plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. 

 

K naplnění některých těchto úkolů využíváme i aktivity projektu „Na cestě (ne)bezpečně“ 

z oblasti prevence rizikového chování, který byl spolufinancován Zlínským krajem. 

Součástí projektu bylo i vzdělávání pedagogických pracovníků z oblasti alkohol v 

dopravě.  

Ve výběru vzdělávání pedagogických pracovníků upřednostňujeme tzv. vzdělávání celé 

sborovny a dotované semináře. 

 

V následujících tabulkách uvádíme přehled akcí DVPP a dalších školení nejen 

pedagogických pracovníků, ale i správních zaměstnanců ve školním roce 2019/2020 

včetně informací o nákladech, tematickém zaměření, pořádající organizaci a akreditaci.  
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Přehled školení a DVPP ve školním roce 2019/2020 

         

Název akce 
Počet 

účastníků 

Počet 

hodin 
Pořádající, lektor Termín Cena Cestovné 

Č. akreditace/ 

projektu 

Konference metodiků prevence 1 5 ZK - radní pro školství 10.10.2019 0,00 Kč služební vůz   

Roadshouw pro školy 1 6 Microsoft, Olomouc 16.10.2019 0,00 Kč služební vůz   

Školení řidičů-pedagog. 14 3 Kvapil-Val.Meziříčí 18.12.2019 3 400,00 Kč 0 Kč   

Setkání ředitelů s prof.J. Leikertem 1 3 ZK - radní pro školství 7.11.2019 0,00 Kč služební vůz   

Interní školení EXCEL 5 3 OU Kelč, Mgr. Orlová 11.11.2019 0,00 Kč 0 Kč   

Schůzka výchov.poradců 1 3 Speciálně ped.centrum  20.2.2020 0,00 Kč 278 Kč   

Na cestě (ne)bezpečně- Projekt MPP 12 4 Kappa Help-Přerov 27.8.2020 5 000,00 Kč 0 Kč MSMT-39231/2013 

Periodické školení BOZP, pož. 

hlídky 
34 3 OZO Pavel Palat 28.8.2020 6 323,00 Kč 0 Kč OZO 

Celkem 69 30 
  

14 723,00 Kč 278,00 Kč 
 

 

Finanční náklady vzdělávání:  
 

Další vzdělávání a semináře pedagogických pracovníků:    Vzdělávání ostatních pracovníků školy: 

poplatky: 14 723,- Kč       poplatky: 9 121,- Kč 

cestovné: 278,- Kč       cestovné: 962,- Kč  

Celkem: 

  poplatky: 23 844,- Kč   

  cestovné: 1 240,- Kč
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Přehled konkrétních akcí ostatních pracovníků ve školním roce 2019/2020 

Název akce 
Počet 

účastníků 
Hodin Pořádající, lektor Termín Cena Cestovné 

Cyklické školení účetních-Havranová 1 6 DK Vsetín 10.9.2019 2 500,00 Kč 0,00 Kč 

Mzdové školení-Havranová 1 6 Vema Brno 27.9.2019 1 573,00 Kč 0,00 Kč 

Školení kotelny-Ryšková,Trlifaj, Hlochová 3 2 Herman Ivo-Komárno 29.11.2019 3 158,00 Kč 0,00 Kč 

Školení učet.uzávěrka-Hlochová 1 5 Bundil - Vsetín 6.12.2019 970,00 Kč 233,00 Kč 

Školení řidičů - pracovníci 3 3 Kvapil- Val.Meziříčí 31.12.2019 0,00 Kč 0,00 Kč 

Školení spisová služba- Mičková 1 5 Geovap Zlín 21.1.2020 0,00 Kč 170,00 Kč 

E-neschopenka-Havranová 1 6 KPS-Bundil 23.1.2020 920,00 Kč 152,00 Kč 

Školení účetních - Havranová 1 6 DK Vsetín 4.2.2020 0,00 Kč 203,00 Kč 

Zdaňování mezd a ostatních příjmů-

Havranová 
1 6 DK Vsetín 17.2.2020 0,00 Kč 204,00 Kč 

Celkem 13  45      9 121,00 Kč 962,00 Kč 
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VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti  
 

Stejně jako v jiných sledovaných oblastech i prezentace školy na veřejnosti byla od 

března poznamenána hygienicko-epidemiologickou situací a uzavřením škol, protože 

předpokladem prezentačně propagačních akcí školy je široké zapojení žáků a pedagogů. 

Základem mimo učebních aktivit naší školy je celoroční různorodé soutěžení žáků, tříd, 

skupin či oborů a snaha umožnit žákům porovnat své vlastní úspěchy s ostatními ze škol 

stejného typu při mezi učilištních soutěžích a dále různorodé projektové aktivity. 

Postupně však klesá u mezi učilištního porovnávání a soutěžení nejen zájem o ně ze 

strany ostatních škol, ale i počet těchto akcí. V školním roce 2019/2020 tento trend 

pokračoval. 

 

Odborné soutěže – přehled a počty zúčastněných žáků ve školním roce 2019/2020: 

  

 

Základem soutěžních aktivit na škole je už dlouhodobě pravidelná celoroční soutěž o 

nejlepšího žáka jednotlivých oborů, zahrnující veškerá hodnocení od prospěchu, 

pracovních výsledků, odborných znalostí a docházky až po aktivní účast na akcích školy. 

Pravidelné a mezi žáky populární jsou oborové soutěže, které se v letošním školním roce 

uskutečnily pouze u zednického, zámečnického a prodavačského oboru. Od výsledků 

školních kol se odvíjí účast v mimoškolních odborných oborových soutěžích, kterých se 

letos uskutečnilo minimum. 

V zahradnickém oboru jsme se zapojili do přehlídky pořádané Českým zahrádkářským 

svazem pod názvem Přerovské babí léto, který se ve sledovaném roce uskutečnily 

v Kulturním domu v Oseku nad Bečvou. Neuskutečnila se, mimo jiné, mezi učilištní 

soutěž a expozice na jarní části Flora Olomouc, Soutěž učňů stavebních oborů SUSO, 

meziučilištní Soutěž zámečníků a firemní prodavačská soutěž Kauflandu v Praze, které 

byly dlouhodobě avizované, ale z důvodu epidemiologické situace zrušené.  

Velký důraz každoročně klademe na sportovní činnost. V letošním roce byla tato oblast 

narušena epidemiologickou situací asi nejvíce. Pravidelné aktivity na internátě pod 

vedením skupinových vychovatelů a také kroužek pohybových her se staly důležitou 

podporou a oporou sportovní činnosti školy. Stále se snažíme nabízet pestrou paletu 

sportovních aktivit organizovaných pro co nejširší skupinu našich žáků. Dlouhodobě 

preferujeme sporty, ke kterým máme podmínky a také sporty, o které se naši žáci 

zajímají. Bohužel se ve sledovaném školním roce neuskutečnily mezi učilištní sportovní 

soutěže, které střídavě organizujeme se školami Zlínského kraje vzdělávající žáky 

s mentálním postižením.  

Počty účastníků a u akcí pořádaných OU Kelč celkový počet účastníků:  
žáci OU Kelč / žáci ostatní / pedagogové OU Kelč/ ostatní 

 

Název soutěže, přehlídky Školní kolo 
Oblastní 

kolo 
Ústřední kolo 

Soutěž o nejlepšího žáka oboru 84 / 20 0 0 

Vazačská soutěž Kelč 15 / 3 0 0 

Soutěž zedníků Kelč 14 / 2 0 0 

Soutěž zámečníků Kelč 10/ 3 0 0 

Soutěž prodavačů Kelč 22 / 4 0 0 

Vazačská soutěž – Babí léto, Osek n/B  0 3 / 3 0 
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Ke sportovním aktivitám je dále možno zařadit celoškolní sportovní projektové dny - 

podzimní Den krizové připravenosti z branně sportovními prvky a neuskutečněný jarní 

Sportovní den. Velmi zdařilou akcí je již tradiční preventivně turistický kurz 

v Hostýnských vrších na Tesáku s aktivitami z oblasti prevence rizikových jevů. 

V letošním roce se podařilo alespoň pro malou skupinku šesti žáků zorganizovat lyžařský 

kurz na Trojáku.  

 

 

Sportovní soutěže – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2019/2020: 
  

Počty účastníků a u akcí pořádaných OU Kelč celkový počet účastníků:  
žáci OU Kelč / žáci ostatní / pedagogové OU Kelč/ ostatní 

Název soutěže, přehlídky Školní kolo Oblastní kolo 

Den krizové připravenosti Kelč 84 / 20  

Zimní lyžařský výcvikový kurz Troják 6 / 3  

Sportovně preventivní kurz Tesák 22 / 8  

Sportovní turnaj v sálové kopané 21 / 3  

Sportovní turnaj ve vybíjené 18 / 3  

Sportovní turnaj v netradičních sportech 33 / 3  

Sportovní turnaj ve stolních hrách 36 / 3  

Sportovní turnaj v kuželkách  3x 112 / 12  

 

 

Vrcholem našich prezentačních aktivit jsou již tradičně Dny otevřených dveří, které se 

uskutečnily v listopadu 2019 a v lednu 2020. Úspěšně pokračovaly prezentace na 

partnerských Základních školách, dříve praktických. Následné besedy s žáky a rodiči byly 

nahrazeny individuálními konzultacemi s rodiči zprostředkovanými příslušnými 

výchovnými poradci na těchto školách, nebo zorganizování návštěv přímo u nás spolu s 

prohlídkou školy. 

Pro žáky partnerských škol z vycházejících ročníků jsme uspořádali 7 Dnů pracovních 

činností, jejichž náplní bylo především základní seznámení s pracovními aktivitami 

v jednotlivých oborech vzdělání naší školy. K partnerským ZŠ s bližším kontaktem patří 

tradičně 20 bývalých škol praktických z okresů Vsetín, Kroměříž, Zlín, Přerov, Nový 

Jičín a Opava. Naší dlouhodobější snahou je dále navazovat hlubší spolupráci se 

základními školami integrující žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných 

třídách.  

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

nebo na místní úrovni. Stále se snažíme prohlubovat spolupráci s městem Kelč a 

s okolními obcemi. 

K neustále se rozvíjejícím a velmi potřebným aktivitám patří další rozšiřování spolupráce 

s firmami při zajištění odborného výcviku a uplatnění žáků na trhu práce.  Ve 

školním roce 2019/2020 jsme při zajišťování odborného výcviku, i přes negativní vliv 

epidemiologických opatření udrželi velmi dobrou úroveň. Aktivně jsme ve všech pěti 

oborech vzdělání opakovaně spolupracovali na různé úrovni s cca 13 firmami z Kelče a 

okolí v okresech Vsetín, Kroměříž a Přerov.  

Za další propagační aktivity je možno považovat společné akce s Úřadem práce Vsetín a 

zapojení do projektu SSOŠ Hranice „Přesmosty“, jehož aktivity byly zaměřeny na 

zaměstnanost absolventů a který byl ve sledovaném školním roce ukončen. 
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Přehlídky, prezentace a humanitární akce – počty zúčastněných žáků a pedagogů ve 

školním roce 2019/2020 

 
 

Název akce Počet žáků Počet pedagogů 

Přehlídka středních škol, UP Vsetín 2 2 

Místní přehlídka škol – Hranice  2 2 

Přehlídka středních škol Nový Jičín 2 2 

Místní přehlídka škol – ZŠ BČS  Bystřice p/H. 0 2 

Místní přehlídka škol – ZŠ Křižná, Val.Meziříčí 0 2 

Den otevřených dveří – Kelč listopad 2019 84 22 

Den pracovních činností pro ZŠP  Valašské Meziříčí 8 6 

Den pracovních činností pro ZŠP  Bystřice p/H. 7 6 

Den pracovních činností pro ZŠP  Vítkov 6 2 

Den pracovních činností pro ZŠP  Rožnov 7 3 

Den pracovních činností pro ZŠP  Hranice 5 3 

Den pracovních činností pro ZŠP  Lipník n/B. 7 6 

Den otevřených dveří – Kelč leden 2019 84 22 

Projektové aktivity –Přesmosty prosinec SOSŠ Hranice 24 2 / 2 

Projektové aktivity –Přesmosty leden SOSŠ Hranice 22 2 / 2  

 
 

 

 

IX. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
 

 

Ve školním roce 2019/2020 nebyla ve škole provedena inspekční činnost ČŠI.  

 

 

X. Zpráva o hospodaření školy 

Viz. příloha 

 

  

XI. Zapojení školy do mezinárodních a rozvojových  

programů 
 

 

Mezinárodní spolupráce 

 

Přes opakovaný neúspěch s žádostí v nově koncipovaném programu ERASMUS+ v rámci 

klíčové akce 2 (KA2) – Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů, 

udržujeme s OUI v Ladcích na Slovensku a školou obdobného zaměření z maďarské Baji 

užší kontakty a výměnu zkušeností bez ohledu na projektovou podporu.  

V tomto školním roce jsme naši spolupráci omezili pouze na telefonický kontakt 

vzhledem k epidemiologické situaci. 
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Dotační program MŠMT Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků 

středních škol a studentů VOŠ 

Pravidelně podáváme za naše žáky žádosti o dotace v rámci programů MŠMT „Podpora 

sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů VOŠ“. Počet žáků 

s dosahem na výše uvedenou podporu se ve sledovaném období výrazně zvýšil a také se 

zvýšil počet podpořených romských žáků, kteří postoupili do dalšího ročníku nebo školu 

úspěšně ukončili výučním listem. Využití této finanční či materiální dotace: u žáků 

ubytovaných převažovala dotace na stravu a ubytování, u dojíždějících na cestovné, 

obědy a učební pomůcky. 

V rámci této programové výzvy jsme opakovaně využili i možnost zajištění přímé 

podpory vzdělávání (aktivita B dotačního programu) pro žáky, kteří mají zajištěnou 

finanční a materiální podporu z uvedeného dotačního programu. 

 

Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol 

 

Období 
Počet  

možných 
žadatelů 

Počet 
podaných 

žádostí  

Počet 
schválených 

žádostí  

Počet 
skutečně 

vyplacených 
podpor 

Nevyplaceno 
z důvodu 
ukončení 

studia 

09 - 12 - 2016 26 20 20 16 4 

01 - 06 - 2017 23 20 20 14 6 

CELKEM 
2016/2017 

49 40 40 30 10 

09 - 12 - 2017 21 19 19 11 8 

01 - 06 - 2018 19 16 16 13 3 

CELKEM 
2017/2018 

40 35 35 24 11 

09 - 12 - 2018 26 24 24 20 4 

01 - 06 - 2019 17 16 16 15 1 

CELKEM 
2018/2019 

43 40 40 35 5 

09 - 12 - 2019 28 26 26 21 5 

01 - 06 - 2020 24 23 23 19 4 

CELKEM 
2019/2020 

52 49 49 40 9 

 

Čerpání podpory v jednotlivých obdobích školního roku 2019/2020:   

 září – prosinec 2019, žádost podána pro 26 žáků z 28 možných žadatelů a na 
všechny žádosti jsme obdrželi podporu. Pět podpořených žáků z 1. ročníků vůbec 

podporu nečerpalo – 2 žáci nenastoupili a 3 ukončili studium hned v září. 1 žák 

čerpal podporu jen částečně, v průběhu pololetí studium ukončil z důvodu 

předčasného nástupu do práce. 

 leden – červen 2020, žádost podána pro 23 žáků z 24 možných žadatelů a všechny 
žádosti byly úspěšné. Podporu nevyčerpali 4 žáci z důvodu předčasného ukončení 

pro přetrvávající nezájem o studium. 
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V rámci přímé podpory (aktivita B dotačního programu) jsme rozdělili žáky do 4 skupin 

dle oborů a vzdělávacích potřeb. V těchto skupinách vyučující pomáhali podpořeným 

žákům zlepšovat studijní výsledky např. doučováním, osobními konzultace a motivovali 

je k úspěšnému ukončení studia. 

Díky aktivní pomoci všech vyučujících i vychovatelů je počet znevýhodněných romských 

žáků, kteří předčasně ukončili studium o čtvrtinu nižší než v minulém školním roce a činil 

jen 20%.  Pět podpořených žáků úspěšně ukončilo studium výučním listem  - 3 v oboru 

prodavačské práce a 2 z oboru zednické práce. 

 

 

XII.  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci  

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

 

 

 

XIII. Spolupráce s odborovými organizacemi 
 

Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství ukončila 

svou činnost k 30. 6. 2016. 

 

 

 

XIV. Předložené a školou realizované projekty  

financované z cizích zdrojů 
  

Realizované projekty ve školním roce 2019/2020 

 

Název projektu 
Zdroj 

financování 
Výše podpory 

RP19-19/009 

„Jsem FIT“ 

podpora ZK/ 

vlastní 

24 000 Kč 

z předpokládaných 

35 000 Kč 

RP19-20/017 

„Na cestě (ne)bezpečně“ 

podpora ZK/ 

vlastní 

25 000 Kč 

z předpokládaných 

35 841 Kč 

RP04-20/024 

„Na krmítku“ 

podpora ZK/ 

vlastní 

33 000 Kč 

z předpokládaných  
47 880 Kč 

OP VVV Šablony SŠ 

„OU Kelč 65“ 

I/ 2020 – XII/ 2021 

MŠMT 324 870 Kč 

 
Na podporu prevence rizikových typů chování jsme od ledna 2019 do prosince 2019 

realizovali projekt s názvem „Jsem FIT“, kterým jsme se snažili motivovat žáky k přijetí 

odpovědnosti za své zdraví a informovat je o zásadách zdravého životního stylu. Kromě 

nejrůznějších netypických sportovních aktivit jsme žákům nabízeli i ukázky zdravého 

jídelníčku a vaření. Tradičním vyvrcholením těchto preventivních aktivit projektu je 
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třídenní pobyt žáků 2. ročníků na chatě Tesák v oblasti Hostýnských vrchů. Tato akce je 

mezi žáky velmi oblíbena, přestože si během ní často sáhnou na dno svých fyzických sil a 

vytrvalosti. Na realizaci tohoto projektu jsme opět získali finanční příspěvek Zlínského 

kraje v rámci podprogramu na podporu nestátních neziskových organizací, škol a 

školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování 2019. 
V lednu jsme na rok 2020 na základě vyhodnocení Minimálního preventivního plánu 

připravili projekt „Na cestě (ne)bezpečně“. Prostřednictvím jeho aktivit chceme 

motivovat žáky k osobní odpovědnosti v oblasti silničního provozu a předcházení 

rizikového chování v dopravě. I na tento projekt jsme požádali a následně získali finanční 

příspěvek Zlínského kraje v rámci podprogramu na podporu nestátních neziskových 

organizací, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování 2020. 

Rozvoj ekologických aktivit ve škole a postupnou revitalizaci zámeckého parku nám 

umožňuje v pořadí již čtvrtý projekt, který je také spolufinancován z prostředků 

Zlínského kraje, tentokrát v rámci podprogramu podpory ekologických aktivit v kraji 

v roce 2020. Projekt „Na krmítku“ je zaměřen na poznání a péči o živočichy, kteří 

přezimují v zámeckém parku, a revitalizací dílčí části parku chceme zlepšit jejich životní 

podmínky. Nedílnou součástí výstupů projektu je interaktivní prvek, tentokrát dřevěné 

pexeso, a již tradiční a oblíbené jsou tvůrčí dílny pro veřejnost. 

Ve školním roce 2019/2020 jsme zahájili realizaci projektu OP VVV Šablony pro SŠ II. 

„OU Kelč 65“, kterým navazujeme na obdobný projekt z Šablon I a i nadále budeme 

rozvíjet jeho úspěšné aktivity. Finanční prostředky nového projektu umožní žákům 
Odborného učiliště využívat podporu kariérového poradce, doučování a zapojit se do 

činnosti badatelského klubu a deskových her. Pomůže nám financovat vzdělávání 

pedagogických pracovníků v oblasti ICT a osobnostního i odborného rozvoje mimo jiné i 

prostřednictvím sdílení zkušeností. 
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Závěr výroční zprávy  
 

Školní rok 2019/2020 byl pro nás zkouškou nejen pedagogického umu, ale i trpělivosti a 

vytrvalosti při řešení havraního stavu kotelny a topné soustavy. 

V 2. pololetí při zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole se znovu potvrdilo, jak je pro 

žáky s mentálním postižením bezprostřední kontakt s vyučujícím pro pochopení učiva a 

rozvoj pracovních dovední nezastupitelný. Přechod na vzdálenou výuku byl náročný jak 

pro pedagogické pracovníky, tak i pro žáky. Jako základní komunikační prostředek 

vyučujících s žáky jsme na jaře 2020 zvolili sociální síť facebook, kdy jsme založili 

školní účet a v něm jednotlivé skupiny – třídy. Největší výzvou bylo a je pro učitelé 

odborného výcviku realizace praktické výuky na dálku, protože odborný výcvik tvoří u 

žáků s mentálním postižením 60% týdenní hodinové dotace. Ani tak nelze touto formou 

nahradit konkrétní nácvik praktických dovedností.  

Ne všichni žáci však měli dostačující vybavení potřebné k on-line výuce či alespoň 

možnost dálkovým přístupem získávat výukové materiály k domácímu studiu. Proto jsme 

hledali cesty, jak k žákům alespoň základní studijní materiály doručit – prostřednictvím 

zákonných zástupců, doručováním do schránek, využití volné wi-fi měst a obcí. I tak 

zůstala skupina žáků, kterou se nám nepodařilo do distanční výuky zapojit a většina 

z nich pak v novém školním roce ve studiu nepokračovala – zvykli si na život bez 

povinností.  

Naopak velkým pozitivem bylo, že téměř všichni žáci absolventských ročníku 

přistupovali k distanční výuce zodpovědně, využili možnosti květnové přípravy ve škole a 

úspěšně složili závěrečné zkoušky.  

V tomto školním roce se opět potvrdilo, jak problematické bude nahradit kolegy – 

vyučující odborného výcviku, kteří odcházejí do důchodu. Na uvolněné místo u oboru 

prodavačské práce se přihlásili 4 zájemci, nikdo z nich však nesplňoval zákonné 

podmínky, a tak tím hlavním kritériem zůstává vztah k žákům s mentálním postižením a 

ochota doplnit si potřebné vzdělání. Jejich nástupem nám sice klesla aprobovanost 

pedagogického sboru, ale získali jsme zapálené kolegy ostřílené praxí v reálných 

provozech, prodejnách. 

V zimě 2019 se naplno projevili dlouhodobé technické problémy s kotelnou a vytápěním 

v historické budově zámku s dopadem na hygienické podmínky a teplotní komfort žáků i 

zaměstnanců. Ve spolupráci s investičním odborem Krajského úřadu Zlínského kraje jsme 

zpracovali investiční záměr na akci „Odborné učiliště Kelč – odstranění havarijního stavu 

budovy“ a zahájili výběrové řízení na dodavatele stavby. 

Upravit studijní a pracovní prostředí ve škole spolu s technickou a metodickou přípravou 

povinné distanční výuky jsou dva velké úkoly, které před námi v  dalším školním roce 

stojí. Věřím, že díky přístupu a nadšení všem zaměstnancům školy je zvládneme. 

 

 

 

Datum projednání a schválení Školskou radou:  6. 10. 2020    

 

    

Předseda školské rady:   …………………………………….. 

       Ing. Hana Tomková 
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