
 
1 

Střední průmyslová škola  

TOS VARNSDORF s.r.o. 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

za školní rok 2016/2017 

Varnsdorf, září 2017  



 
2 

Obsah 
 

1. Úvod ...................................................................................................................................................... 3 

2. Charakteristika školy ............................................................................................................................. 3 

3. Přehled oborů vzdělání ......................................................................................................................... 4 

4. Přijímací řízení ....................................................................................................................................... 4 

4.1. Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 ..................................................................................... 4 

4.2. Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 ..................................................................................... 5 

5. Výsledky vzdělávání žáků ...................................................................................................................... 7 

5.1. Počty žáků a tříd ............................................................................................................................ 7 

5.2. Hodnocení prospěchu, chování a docházky ................................................................................. 7 

5.3. Personální zabezpečení činnosti školy .......................................................................................... 8 

5.4. Účast žáků v soutěžích .................................................................................................................. 9 

5.5. Prevence sociálně patologických jevů .......................................................................................... 9 

5.6. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI ................................................................................... 10 

5.7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ............................................................................... 10 

5.8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti ................................................................................... 10 

11. Školská rada .................................................................................................................................... 12 

12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ........................................................... 12 

13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ................................................. 12 

14. Hospodaření školy .......................................................................................................................... 12 

15. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů .......................................................................... 13 

16. Spolupráce s odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů ..................................... 13 

 

  



 
3 

1. Úvod 

Výroční zpráva je zpracována na základě §10 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

a v obsahu dle §7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. (náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv 

a vlastního hodnocení školy). Výroční zpráva je zpracována za školní rok 2016/2017, zpráva 

o hospodaření za období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, a to převážně ve formě přehledných 

tabulek. 

2. Charakteristika školy 

Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF s.r.o. byla založena TOS VARNSDORF a.s. dne 

2. 10. 2015, svou činnost zahájila 1. 9. 2016 počínaje 1. ročníkem a vykonává v souladu 

s rejstříkem škol a školských zařízení činnost střední školy se zaměřením na strojírenství. Sídlí 

v samostatné budově v areálu TOS VARNSDORF a.s. Ve škole se vzdělávají žáci 

ve 4 strojírenských oborech poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední 

vzdělání s výučním listem. 

Jako soukromá firemní škola nevybírá od žáků školné, ale poskytuje jim motivační 

příspěvky na dopravu, stravování, učební pomůcky a prospěchové stipendium. V areálu 

zakladatele školy TOS VARNSDORF a.s. je organizována výuka teoretická i praktická.  

 

 

název školy Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF s.r.o. 

adresa školy Říční 1774, 407 47 Varnsdorf 

zakladatel školy TOS VARNSDORF a.s.  

právní forma školy společnost s ručením omezeným 

IČ 04463978 

REDIZO 691 008 914 

ředitel školy Ing. František Hricz 

zástupce ředitele školy Ing. Jiří Bajan 

zařazení do sítě 22. 1. 2016 s účinností od 1. 9. 2016 

zřizovací listina ze dne 2. 10. 2015 

kapacita školy pro školní rok 

2016/2017  
94 

telefon +420 412 351 124 

email info@spstosvarnsdorf.cz 

www www.spstosvarnsdorf.cz 
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3. Přehled oborů vzdělání 

Ve školním roce 2016/2017 se žáci vyučovali ve čtyřech strojírenských oborech vzdělání, 

a to v kombinovaných třídách maturitních oborů Strojírenství a Mechanik seřizovač 

a učebních oborů Strojní mechanik a Obráběč kovů. 

Tabulka č. 1 přehled oborů vzdělání 

4. Přijímací řízení 

4.1. Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 

Přijímací řízení bylo realizováno v souladu se školským zákonem, vyhláškou o přijímání 

žáků ke studiu a pravidly stanovenými ředitele školy pro přijímání žáků. Pro obory zakončené 

maturitní zkouškou stanovil ředitel školy písemné testy z matematiky a anglického 

nebo německého jazyka (dle volby žáka). Pro přijímání do oborů kategorie H byl stanoven ústní 

pohovor. Počty přihlášených a přijatých žáků jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tabulka č. 2 – počty přihlášených žáků  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód oboru Název RVP Název  ŠVP - zaměření Kapacita 

23-41-M/01 Strojírenství Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění 100 

23-45-L/01 
Mechanik 

seřizovač 
Mechanik seřizovač – programátor CNC strojů 100 

23-51-H/01 Strojní mechanik Strojní mechanik - montér 72 

23-56-H/01 Obráběč kovů Obráběč kovů – operátor CNC strojů 72 

Počet přihlášených žáků 1. kolo 2. kolo celkem 

Střední vzdělání s výučním listem 28 1 29 

Obráběč kovů 18 1 19 

Strojní mechanik 10 0 10 

Střední vzdělání s maturitním vysvědčením 33 1 34 

Strojírenství 15 0 15 

Mechanik seřizovač 18 1 19 

Celkem škola 61 2 63 
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Tabulka č. 3 – počet přijatých / nepřijatých 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 4 – počet odevzdaných zápisových lístků  

 

 

 

 

 

4.2. Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 

Přijímací řízení bylo realizováno v souladu se školským zákonem, vyhláškou o přijímání 

žáků ke studiu a kritérii pro přijímání žáků stanovenými ředitelem školy. Pro obory zakončené 

maturitní zkouškou byla vyhláškou MŠMT stanovena jednotná přijímací zkouška 

z matematiky a českého jazyka. Pro přijímání do oborů kategorie H byl ředitelem školy 

stanoven ústní přijímací pohovor. Počty přihlášených a přijatých žáků jsou uvedeny 

v následujících tabulkách. 

 

 

Počet přijatých/nepřijatých 

žáků 

1. kolo 2. kolo celkem 

přijatí nepřijatí přijatí nepřijatí přijatí nepřijatí 

Střední vzdělání s výučním 

listem 
27 1 1 0 28 1 

Obráběč kovů 18 0 1 0 19 0 

Strojní mechanik 9 1 0 0 9 1 

Střední vzdělání s maturitním 

vysvědčením 
32 1 0 1 32 2 

Strojírenství 15 0 0 0 15 0 

Mechanik seřizovač 17 1 0 1 17 1 

Celkem škola 59 2 1 1 60 3 

Počet odevzdaných zápisových lístků 1. kolo 2. kolo celkem 

Střední vzdělání s výučním listem 16 1 17 

Obráběč kovů 10 1 11 

Strojní mechanik 6 0 6 

Střední vzdělání s maturitním vysvědčením 24 0 24 

Strojírenství 12 0 12 

Mechanik seřizovač 12 0 12 

Celkem škola 40 1 41 
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Tabulka č. 5 – počty přihlášených žáků  

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 6 – počet přijatých / nepřijatých 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 7 – počet odevzdaných zápisových lístků  

 

 

 

 

 

Počet přihlášených žáků 1. kolo 2. kolo celkem 

Střední vzdělání s výučním listem 47 0 47 

Obráběč kovů 26 0 26 

Strojní mechanik 21 0 21 

Střední vzdělání s maturitním vysvědčením 28 4 32 

Strojírenství 9 3 12 

Mechanik seřizovač 19 1 20 

Celkem škola 75 4 79 

Počet přijatých/nepřijatých 

žáků 

1. kolo 2. kolo celkem 

přijatí nepřijatí přijatí nepřijatí přijatí nepřijatí 

Střední vzdělání s výučním 

listem 
38 9 0 0 38 9 

Obráběč kovů 19 7 0 0 19 7 

Strojní mechanik 19 2 0 0 19 2 

Střední vzdělání s maturitním 

vysvědčením 
28 0 4 0 32 0 

Strojírenství 9 0 3 0 12 0 

Mechanik seřizovač 19 0 1 0 20 0 

Celkem škola 66 9 4 0 70 9 

Počet odevzdaných zápisových lístků 1. kolo 2. kolo celkem 

Střední vzdělání s výučním listem 24 0 24 

Obráběč kovů 12 0 12 

Strojní mechanik 12 0 12 

Střední vzdělání s maturitním vysvědčením 19 2 21 

Strojírenství 8 1 9 

Mechanik seřizovač 11 1 12 

Celkem škola 43 2 45 
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5. Výsledky vzdělávání žáků  

5.1. Počty žáků a tříd 

Počet žáků přijatých v rámci přijímacího řízení (41) byl v 1 čtvrtletí školního roku zvýšen 

o 2 žáky přestoupivších na naší školu z jiné střední školy (1 žák v září 2016 a 1 žák v listopadu 

2016). Počet žáků denního studia ke dni 30. 9. 2016 je uveden v tabulce č. 8. 

Tabulka č. 8 – počty žáků a tříd 

 

 

 

 

5.2. Hodnocení prospěchu, chování a docházky 

V 1. pololetí školního roku 2016/2017 v oborech zakončených maturitní zkouškou 

prospělo s vyznamenáním 4,17 % žáků a 79,17 % žáků prospělo, ostatní žáci neprospěli nebo 

nebyli v řádném termínu klasifikováni. V oborech zakončených závěrečnou zkouškou 

prospělo 52,63 % žáků a 49,17 % žáků neprospělo nebo nebylo klasifikováno v řádném 

termínu. 

Průměrná absence na 1 žáka školy činila v 1. pololetí 48,02 hodin, z toho v oborech 

zakončených maturitní zkouškou 35,16 hodiny na 1 žáka a v oborech zakončených 

závěrečnou zkouškou 64,26 hodiny na 1 žáka. Jeden žák školy (tj. 2,33 %) byl hodnocen 

sníženou známkou z chování. Neomluvená absence na 1 žáka činila v 1. pololetí 2,63 hodiny 

v oborech kategorie H a v oborech zakončených maturitní zkouškou byla neomluvená 

absence nulová. Celkem v průměru činila neomluvená absence 1,16 hodiny na 1 žáka. 

Tabulka č. 9 – hodnocení za 1. pololetí 2016/2017 

 

 

 

 

 

Ve 2. pololetí školního roku 2016/2017 v oborech zakončených maturitní zkouškou 

prospělo s vyznamenáním 4,35 % žáků a 95,65 % žáků prospělo. V oborech zakončených 

závěrečnou zkouškou prospělo s vyznamenáním 5,26 % žáků, 78,95 % žáků prospělo a 2 žáci 

neprospěli. 

Počet tříd/počet žáků – denní studium tříd žáků 
Průměrný počet 

žáků na třídu 

Střední vzdělání s výučním listem 1 18 18 

Střední vzdělání s maturitním vysvědčením 1 24 24 

Celkem škola 2 42 21 
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Průměrná absence na 1 žáka školy činila ve 2. pololetí 52,88 hodiny, z toho v oborech 

zakončených maturitní zkouškou 41,56 hodiny na 1 žáka a v oborech zakončených 

závěrečnou zkouškou 66,57 hodiny na 1 žáka. Dva žáci školy (tj. 4,76 %) byli hodnoceni 

sníženou známkou z chování. Neomluvená absence činila ve 2. pololetí v oborech kategorie 

H na 1 žáka 0,42 hodiny a v oborech zakončených maturitní zkouškou 1,33 hodiny. Celkově 

činila neomluvená absence 0,81 hodiny na 1 žáka. 

Tabulka č. 10 – hodnocení za 2. pololetí 201/2017 

 

 

 

 

 

Průměrná absence na 1 žáka a jedno pololetí činila 50,45 hodiny, z toho neomluvená 

absence byla 0,985 hodiny na 1 žáka. 

V průběhu školního roku bylo dvěma žákům uděleno kázeňského opatření podmíněné 

vyloučení a jednomu žákovi vyloučení ze školy. 

5.3. Personální zabezpečení činnosti školy 

Ve školním roce 2016/2017 zabezpečovalo výuku celkem 13 učitelů, z toho 5 interních 

a 8 externích. Interní učitelé zajišťovali výuku odborných předmětů vč. odborného výcviku 

a praxe. Externí učitelé zabezpečovali výuku všeobecně vzdělávacích předmětů. 

Kvalifikovanost pedagogického sboru je uvedena v tabulce č. 12. 

Celkový počet pracovníků zajišťujících činnost školy ve školním roce 2016/2017 

vč. nepedagogických, je v uveden v tabulce č. 11. 

 

Tabulka č. 11 – pracovníci 

Pedagogičtí pracovníci - interní z toho 

ženy 

fyzicky 5 0 

přepočteno 3,73 0 

Pedagogičtí pracovníci -  externí  

fyzicky 8 5 

přepočteno 1,57 1,14 

Nepedagogičtí pracovníci - interní  

fyzicky 1 1 

přepočteno 1 1 
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Tabulka č. 12 – kvalifikace a odborná způsobilost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Účast žáků v soutěžích 

Ve školním roce 2016/2017 se 2 žáci naší školy zúčastnili krajského kola soutěže KOVO 

Junior 2017 v oboru Strojní mechanik. Soutěž se konala ve SŠ technické, gastronomické 

a automobilní Chomutov. Žáci 1. ročníku Martin Tomek a Václav Konfršt obsadili mezi 

18 soutěžícími 4., resp. 9. místo. 

5.5. Prevence sociálně patologických jevů 

Hlavními cíli v této oblasti byla poradenská, metodická a informační činnost a aktivity 

zaměřené na prevenci rizikového chování žáků. K prioritám prevence sociálně patologických 

jevů patří snaha minimalizovat rizika a vlivy, které narušují zdravý a bezproblémový vývoj 

žáků, tj. výchova ke zdravému životnímu stylu, multikulturní výchova a vytváření pozitivního 

klimatu ve škole. Metodička prevence aktivně spolupracovala s PPP v Rumburku, pravidelně 

se zúčastňovala schůzek s metodičkou prevence.  

Prevence sociálně patologických jevů probíhala v souladu s Minimálním preventivním 

program školy, především formou besed na konkrétní téma s odborníky, s metodičkou 

prevence – např. kriminalita mládeže, mládež a drogy, zdravý životní styl, ekologie. Konkrétní 

témata byla probírána i v předmětech, kde k tomu je prostor – TV, Ov. 

Nepedagogičtí pracovníci - externí  

fyzicky 1 1 

přepočteno 0,4 0,4 

Celkem zaměstnanci 

fyzicky 15 7 
přepočteno 6,7 2,54 

Pedagogičtí pracovníci – interní (odborné předměty + 

ICT) 

Splněná 

kvalifikace 

Nesplněná 

kvalifikace 

fyzicky 3 0 

přepočteno 2,43 0 

Pedagogičtí pracovníci -  interní (odborný výcvik) – 

odborníci z praxe 
  

fyzicky 0 2 

přepočteno 0 1,3 

Pedagogičtí pracovníci – externí (všeobecně vzdělávací 

předměty) 
  

fyzicky 5 3 

přepočteno 1,04 0,53 
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Důraz byl rovněž kladen na pozitivní ovlivňování třídní dynamiky při přechodu žáků ze ZŠ 

do nového kolektivu realizací adaptačního kurzu pro žáky prvních ročníků, který je mimo jiné 

zaměřen na sebepoznání žáků, komunikaci a prevenci šikany. Při debatách a socializačních 

hrách žáků společně s třídními učiteli a rovněž při sportovních aktivitách bylo dbáno na to, 

aby se vytvářely dobré vztahy. 

Velmi důležitá a účinná byla spolupráce s rodiči na třídních schůzkách, konzultačních 

hodinách i individuálních setkáních. 

Škola neměla ve školním roce 2016/2017 speciální třídy, dařila se integrace žáků s SPU. 

Žáci podle potřeby procházeli novým vyšetřením v PPP, převážně se jednalo o kompenzované 

či odeznívající problémy, minimum těchto žáků vyžadovalo úpravy ve výuce. Pro střední školu 

by bylo žádoucí, aby žáci byli vyšetřeni ještě v 9. ročníku ZŠ a aby na střední školu přicházeli 

s aktuálním vyšetřením. 

Žákům ze znevýhodněného sociokulturního prostředí byla věnována zvýšená pozornost. 

Prostřednictvím třídních učitelů, výchovné poradkyně a vedení školy byl těmto žákům 

věnován výrazně individuální přístup, jejich problémy průběžně řešeny a se snahou být 

nápomocni jak těmto žákům, tak i jejich rodičům, s nimiž byl udržován pravidelný kontakt. 

5.6. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI 

Ve školním roce 2016/2017 byla ve škole provedena jedna kontrola ČŠI, a to ve dnech 

7. –  9. června 2017 na žádost školy. Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních předpisů 

(školského zákona), porušení zákona o pedagogických pracovnících nepracovněprávním 

vztahem učitele anglického jazyka bylo vyřešeno v průběhu inspekční kontroly uzavřením 

dohody o pracovní činnosti. 

Pro účely zvýšení dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. nebylo ČŠI zjištěno závažné porušení 

právních předpisů, resp. škola dosahuje požadovaných výsledků hodnocení. 

5.7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

V oblasti dalšího vzdělávání se žádný z interních učitelů nezúčastnil vzdělávací aktivit, 

externí učitelé měli zajišťováno další vzdělávání na svých mateřských školách. 

5.8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Škola se prezentovala články zejména v místním tisku, tj. Hlas severu, Šluknovský 

zpravodaj a Rumburské noviny. Jako nově vzniklá škola jsme byli představeni i v některých 

odborných časopisech a regionální televizi. 

Pro žáky bylo v průběhu školního roku organizováno několik vzdělávacích akcí. Jejich 

přehled je uveden v tabulce č. 13. 

Významnými aktivitami jsou dny otevřených dveří, prezentace školy v rámci náborových 

aktivit, zejména na výstavách středních škol a na základních školách. 
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Tabulka č. 13 – přehled akcí pro žáky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 14 – prezentace školy na veřejnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce Počet žáků/třída Doba trvání 

Adaptační kurz Maxov, Sloup v Čechách 35 žáků 3 dny 

Návštěva hasičského sboru Varnsdorf 1. OS (19) 2 hod. 

Přednáška – puberta a antikoncepce 1. SMS (24) 2 hod. 

Exkurze Retos Varnsdorf 1. SMS (24) 4 hod. 

Exkurze Retos Varnsdorf 1. OS (19) 4 hod. 

Zámečník Junior – soutěž v Chomutově 2 1 den 

Přednáška - sexuálně přenosné nemoci a hygiena 1. SMS (24) 2 hod. 

Lyžařský kurz Alpy, Rakousko 16 5 dní 

Exkurze TOPOS + PLASTON Šluknov 1.SMS+OS (40) 1 den 

Exkurze Karned Tools Děčín 1.SMS+OS (40) 1 den 

Exkurze Metalurgie Rumburk 1. SMS (24) 4 hod. 

Školní výlet – České Švýcarsko 1. SMS (24) 1 den 

Školní výlet – Jedlová  1. OS (19) 1 den 

Akce Termín Délka trvání 

Veletrh vzdělávání EDUCA Liberec 10/2016 3 dny 

Burza středních škol Rumburk 11/2016 2 dny 

Výstava středních škol Česká Lípa 11/2016 2 dny 

Veletrh vzdělávání Děčín 12/2016 2 dny 

Den otevřených dveří SPŠ TOS 11/2016 1 den 

Den otevřených dveří SPŠ TOS 1/2017 1 den 
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11. Školská rada 

Školská rada byla zřízena v souladu se školským zákonem a má tři členy. Jednoho člena 

jmenuje zakladatel školy, jeden člen je volený z řad zákonných zástupců nezletilých žáků 

a zletilých žáků a jednoho člena volí pedagogičtí pracovníci. Volby volených členů školské rady 

v souladu s volebním řádem vydaným ředitelem školy proběhly v listopadu 2016. 

Člen jmenovaný zakladatelem školy:   Vladimíra Makalová Hulánová 

Člen zvolený za zákonné zástupce a zletilé žáky:   Mgr. Dana Štefáčková 

Člen zvolený za pedagogické pracovníky:   Ing. Jiří Bajan, předseda 

12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2016/2017 se škola nezapojovala do žádných rozvojových 

ani mezinárodních programů. 

13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola se ve školním roce 2016/2017 nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení. 

14. Hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření školy za období 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 jsou uvedeny 

v následujících tabulkách: 

Tabulka č. 15 Vybrané nákladové a výnosové položky 

ukazatel skutečnost v tis. Kč 

501 – náklady, spotřební materiál 307 

502 - energie 140 

511 - opravy a udržování 10 

512 - cestovné 24 

513 - náklady na reprezentaci 1 

518 - ostatní služby 593 

521 - mzdové náklady 2166 

524 - sociální pojištění 662 

527 - zákonné sociální náklady 152 

548 - ostatní provozní náklady 119 

551 - odpisy 26 
648 - provozní výnosy  
          -     KÚ ÚK  1823 

- příspěvek TOS Varnsdorf 3166 
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Tabulka č. 16 Vybrané nákladové položky přímo určené žákům 

ukazatel skutečnost v tis. Kč 

učebnice 97 

pracovní oděvy 67 

učební pomůcky 40 

materiál na odborný výcvik 48 

přeprava žáků 20 

pronájmy sportovní haly 17 

příspěvky na školní potřeby 42 

příspěvky na dojíždění 45 

stipendia 23 

mimořádné odměny studentům 2 

Tabulka č. 17 Struktura pohledávek, závazků a dluhů 

ukazatel skutečnost v tis. Kč 

pohledávky 0 

závazky (k 31. 8. 2017) 43 

bankovní úvěry 0 

leasing 0 

poskytnuté zálohy 0 

přijaté zálohy 0 

Tabulka č. 18 Vlastní majetek školy 

ukazatel skutečnost v tis. Kč 

drobný dlouhodobý majetek 73 

dlouhodobý majetek 262 

15. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 

Ve školním roce 2016/2017 škola nerealizovala žádné projekty financované z cizích zdrojů. 

16. Spolupráce s odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů 

Odborová organizace ve škole není založena. S organizacemi zaměstnavatelů škola úzce 

spolupracovala, dohodu o spolupráci má škola uzavřenu se 12 organizacemi, které mají své zástupce 

ve správní radě školy jako kontrolnímu a poradnímu orgánu ředitele školy: 

- TOS Varnsdorf a.s. 

- RETOS Varnsdorf s.r.o. 

- Karned Tools Děčín s.r.o. 

- METALURGIE Rumburk s.r.o. 

- Benteler Automotive Rumburk s.r.o. 

- EUROMETAL Group Krásná Lípa s.r.o. 

- Kovomont Děčín s.r.o. 
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- MIKOV Mikulášovice s.r.o. 

- PLASTON CR Šluknov s.r.o. 

- TOPOS Šluknov a.s. 

- WEFA – Bohemia Děčín s.r.o. 

- SKLOSTROJ Turnov s.r.o. 

Další spolupráce, zejména na realizaci odborného výcviku a odborných praxí žáků vyšších ročníků, 

byla navázána s organizacemi: 

- JCI Česká Lípa s.r.o. 

- Bombardier Česká Lípa s.r.o. 

- Crystalex Nový Bor a.s. 

 

 

 

 

Ve Varnsdorfu dne 2. října 2017 

 

 

Zpracoval:  Ing. František Hricz        ………………………………………….. 

   Ing. Jiří Bajan         ………………………………………….. 

    

 

Schválila školská rada SPŠ TOS Varnsdorf dne 9. 10. 2017. 

Podpis předsedy ŠR: ……………………………………………. 


