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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 2019/2020, zpráva o hospodaření za období od 1. 9. 2019 do 

31. 8. 2020, 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 a od 1. 9. 2019 i na elektrotechniku. Sídlí 

v samostatné budově v areálu TOS VARNSDORF a.s. Ve škole se vzdělávají žáci ve 4 strojírenských 2 

elektrotechnických 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 teoretická i praktická výuka žáků 1. ročníků, praktická výuka od 2. ročníku 

probíhá na provozních pracovištích spolupracujících firem.  
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4 

3. Přehled oborů vzdělání 

Ve školním roce 2019/2020 se žáci vyučovali v šesti oborech vzdělání (4 strojírenské a 2 

elektrotechnické), a to v kombinovaných třídách maturitních oborů Mechanik seřizovač a Mechanik 

elektrotechnik, samostatné třídě Strojírenství, samostatné třídě Mechanik seřizovač a kombinovaných 

třídách učebních oborů Strojní mechanik, Obráběč kovů a Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Jedna 

třída je složena z oborů Strojírenství a Mechanik seřizovač.  

Tabulka č. 1 přehled oborů vzdělání 

4. Přijímací řízení 

4.1. Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 

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 v souladu s jednotnými přijímacími zkouškami písemné testy z matematiky a českého jazyka. 

Pro přijímání do oborů kategorie H byl stanoven ústní pohovor, který byl v době distančního vzdělávání 

žáků zrušen. 

Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 se z důvodu koronavirové pandemie řídilo zákonem 

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

ve školním roce 2019/2020, který byl publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb.  

K výše uvedenému zákonu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo prováděcí právní 

předpis: vyhlášku č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním 

roce 2019/2020, která upravuje detaily postupu při organizaci i hodnocení všech uvedených zkoušek.  

Počty přihlášených a přijatých žáků jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tabulka č. 2 – počty přihlášených žáků 

Kód oboru Název RVP Název  ŠVP - zaměření Kapacita 

23-45-M/01 Strojírenství Strojírenství – konstrukce strojů, technologie 

obrábění 
100 

23-41-L/01 Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač – programátor CNC strojů 100 

26 – 41-L/01 Mechanik 

elektrotechnik 
Mechatronik 40 

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

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

26-52-H/01 Elektromechanik pro 

zařízení a přístroje 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 35 

Počet přihlášených žáků 1. kolo 2. kolo celkem 

Střední vzdělání s výučním listem 28 4 32 

Obráběč kovů 8 0 8 
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Pozn.: počet přihlášených žáků je uváděn jako počet přijatých přihlášek bez ohledu na                     

pořadí škol 

Tabulka č. 3 – počet přijatých / nepřijatých 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 4 – počet odevzdaných zápisových lístků  

Strojní mechanik 7 2 9 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje 13 2 15 

Střední vzdělání s maturitním vysvědčením 47 2 49 

Strojírenství 5 0 5 

Mechanik seřizovač 18 0 18 

Mechanik elektrotechnik 24 2 26 

Celkem škola 75 6 81 

Počet přijatých/nepřijatých 

žáků 

1. kolo 2. kolo celkem 

přijatí nepřijatí přijatí nepřijatí přijatí nepřijatí 

Střední vzdělání s výučním 

listem 
28 0 4 0 32 0 

Obráběč kovů 8 0 0 0 8 0 

Strojní mechanik 7 0 2 0 9 0 

Elektromechanik pro zařízení a 

přístroje 
13 0 2 0 15 0 

Střední vzdělání s maturitním 

vysvědčením 
35 12 2 0 37 12 

Strojírenství 0 5 0 0 0 5 

Mechanik seřizovač 18 0 0 0 18 0 

Mechanik elektrotechnik 17 7 2 0 19 7 

Celkem škola 63 12 6 0 69 12 

Počet odevzdaných zápisových lístků 1. kolo 2. kolo celkem 

Střední vzdělání s výučním listem 18 2 20 

Obráběč kovů 6 0 6 

Strojní mechanik 5 1 6 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje 7 1 8 
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Přijímací řízení - do maturitních oborů mechanik seřizovač a mechanik elektrotechnik bylo přijato 

celkem 22 žáků, do oborů strojní mechanik, obráběč kovů a elektromechanik 20 žáků. Průmyslovácký obor 

Strojírenství se již podruhé neotevřel z důvodu malého počtu uchazečů.  

Z výše uvedených tabulek vyplývá snížení počtu přihlášených žáků ke studiu oproti minulým letům. 

Důvody budou podrobeny analýze, aby trend zvyšujícího se zájmu o studium na naší škole byl zachován a 

zájem žáků převyšoval kapacitní možnosti školy. 

5. Výsledky vzdělávání žáků  

5.1. Počty žáků a tříd 

Počet žáků denního studia ke dni 30. 9. 2019 je uveden v tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5 – počty žáků a tříd 

 

 

 

 

5.2. Hodnocení prospěchu, chování a docházky 

V 1. pololetí školního roku 2019/2020 v oborech zakončených maturitní zkouškou prospělo 

s vyznamenáním 6,67 % žáků (tj. 6 žáků) a 83,33 % (tj. 75 žáků) prospělo, 9 žáků (10%) neprospělo nebo 

nebylo v řádném termínu klasifikováno. V oborech zakončených závěrečnou zkouškou prospělo 

s vyznamenáním 3,22 % žáků (tj. 2 žáci), 87,10 % žáků prospělo a 6 (9,67%) žáků neprospělo nebo nebylo 

klasifikováno v řádném termínu. 

Průměrná absence na 1 žáka školy činila v 1. pololetí 49,01 hodiny, z toho v oborech zakončených 

maturitní zkouškou 44,92 hodiny na 1 žáka a v oborech zakončených závěrečnou zkouškou 54,94 hodiny 

na 1 žáka. Jeden žák školy (tj. 0,66 %) byl hodnocen sníženou známkou z chování. Neomluvená absence 

na 1 žáka činila v 1. pololetí 1,019 hodiny v oborech kategorie H a v oborech zakončených maturitní 

zkouškou byla neomluvená absence 1,1 hodiny. Celkem v průměru činila neomluvená absence 1,07 hodiny 

na 1 žáka. 

 

Střední vzdělání s maturitním vysvědčením 20 2 22 

Strojírenství 0 0 0 

Mechanik seřizovač 10 0 10 

Mechanik elektrotechnik 10 2 12 

Celkem škola 38 4 42 

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

žáků na třídu 

Střední vzdělání s výučním listem 3 62 20,67 

Střední vzdělání s maturitním vysvědčením 5 89 17,80 

Celkem škola 8 151 19,24 
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Tabulka č. 6 – hodnocení za 1. pololetí 2019/2020 

 

Ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 byla prezenční výuka ukončena 10. 3. 2020. Od 11. 3. 2020 se 

žáci vzdělávali distančně. Hodnocení bylo prováděno dle metodického pokynu a doporučení MŠMT (Postup 

při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 

201/2020 ze dne 27. 4. 2020).  

V oborech zakončených maturitní zkouškou k 31. 8. 2020 prospělo s vyznamenáním 10,99 % žáků (tj. 

10 žáků) a 89,01 % žáků (81) prospělo. V oborech zakončených závěrečnou zkouškou k témuž datu 

prospělo s vyznamenáním 3,23 % žáků (2 žáci), 96,77 % žáků (60 žáků) prospělo.  

Průměrná absence na 1 žáka školy činila ve 2. pololetí 21,10 hodiny, z toho v oborech zakončených 

maturitní zkouškou 21,27 hodiny na 1 žáka a v oborech zakončených závěrečnou zkouškou 20,87 hodiny 

na 1 žáka. Nikdo nebyl hodnocen sníženou známkou z chování. Neomluvená absence činila ve 2. pololetí 

v oborech kategorie H na 1 žáka 0 hodin a v oborech zakončených maturitní zkouškou 0,023 hodiny.  

Uváděná absence na vyučování ve druhém pololetí byla výrazně ovlivněna přechodem na vzdělávání 

na dálku od 11. 3. 2020 (distanční vzdělávání nebylo pro žáky povinné, aktivita byla zohledněna 

v hodnocení 2. pololetí školního roku). 

       Tabulka č. 7 – hodnocení za 2. pololetí 2019/2020 
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Průměrná absence na 1 žáka a jedno pololetí činila 35 hodiny, z toho neomluvená absence byla 0,54 

hodiny na 1 žáka. 

V průběhu školního roku bylo dvěma žákům uděleno kázeňské opatření podmíněné vyloučení ze školy. 

5.3. Vzdělávání v době Coronaviru – distanční vzdělávání 

Od 11. 3. 2020 byla zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání a toto probíhalo distančně 

v závislosti na vybavení žáků digitální technikou a jejich podmínkami pro tuto formu vzdělávání.  

Od 11. 5. 2020 byly umožněny žákům závěrečných ročníků dobrovolné konzultace jako příprava na 

maturitní a závěrečné zkoušky: 

       Tabulka č. 8 – výuka v nouzovém stavu – závěrečné ročníky 

Příprava na MZ a ZZ 2020 4. ST + 4. MS 3. OK + 3. SM 

11. – 15. 5. 2020 Škola – ČJL, M, T+ST, CJ Dílny - POV 

18. – 22. 5. 2020 Škola – ČJL, M, T+ST, CJ Dílny - POV 

25. – 29. 5. 2020 Dílny - POV Škola – T, EŘ 

25. – 27. 5. 2020 4. ST - Škola – POP  

 

V červnu byly organizované skupinové konzultace pro žáky všech oborů a ročníků, ale účast nebyla 

velká, i nadále probíhalo vzdělávání na dálku (Š – škola, DV – distanční vzdělávání, D – dílny). 

Tabulka č. 9 – výuka v nouzovém stavu – ostatní třídy 

červen 1. ME 1. MS 1. OK 1. SM 1. EM 2. OS 2. MS 2. ST 3. SMS 

1. DV DV DV DV D DV DV DV DV 

2. DV DV DV DV D DV DV DV DV 

3. DV DV DV DV D DV DV DV DV 

4. DV DV DV DV D DV DV DV DV 

5. DV DV DV DV D DV DV DV DV 

8. DV DV DV DV D DV DV DV DV 

9. DV DV DV DV D DV DV DV DV 

10. Š Š DV DV D DV DV DV DV 

11. Š Š Š Š D Š Š Š Š 

12. Š Š Š Š D Š Š Š Š 

15. D Š D D Š Š Š Š Š 

16. D Š D D Š Š Š Š Š 

17. D DV DV DV DV DV DV DV DV 

18. D Š D D DV Š Š Š Š 

19. D Š D D DV Š Š Š Š 

22. D D DV DV DV DV DV DV DV 

23. D D DV DV DV DV DV DV DV 

24. D DV DV DV DV DV D DV DV 

25. D DV DV DV DV D DV DV DV 

26. D DV DV DV DV D DV DV DV 
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5.4. Personální zabezpečení činnosti školy 

Ve školním roce 2019/2020 zabezpečovalo výuku celkem 21 učitelů, z toho 15 interních (12 učitelů 

teorie a 3 učitelé odborného výcviku) a 6 externích. Interní učitelé zajišťovali výuku odborných předmětů 

vč. odborného výcviku a praxe. Externí učitelé zabezpečovali výuku odborných teoretických předmětů. 

Kvalifikovanost pedagogického sboru je uvedena v tabulce. 

Tabulka č. 10 – kvalifikace a odborná způsobilost 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový počet pracovníků zajišťujících činnost školy ve školním roce 2019/2020 vč. nepedagogických, 

je v uveden v tabulce č. 11. 

Tabulka č. 11 – pracovníci školy celkem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogičtí pracovníci – interní (teoretická výuka) Splněná 

kvalifikace 

Nesplněná 

kvalifikace 

fyzicky 10 2 

přepočteno 10 

 

2 

Pedagogičtí pracovníci -  interní (praktická výuka)   

fyzicky 0 3 

přepočteno 0 3 

Pedagogičtí pracovníci – externí    

fyzicky 6 0 

přepočteno 0,998 

 

 

0 

Pedagogičtí pracovníci - interní z toho ženy 

fyzicky 15 7 

přepočteno 15 7 

 Pedagogičtí pracovníci -  externí  

fyzicky 6 1 

přepočteno 0,855 

 

 

0,143 

Nepedagogičtí pracovníci - interní  

fyzicky 2 2 

přepočteno 2 2 

Nepedagogičtí pracovníci - externí  

fyzicky 3 3 

přepočteno 1,467 

 

1,467 

 Celkem zaměstnanci 

fyzicky 25 13 

přepočteno 19,322 10,61 
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5.5. Výsledky závěrečných a maturitních zkoušek 

Stejně jako přijímací řízení, tak i maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/2020 se z důvodu 

koronavirové pandemie řídily zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým 

druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.  

První červnový týden žáci maturitní třídy konali v rámci státní maturity didaktické testy z českého 

jazyka, matematiky, anglického a německého jazyka, žáci skládající závěrečnou zkoušku vykonávali 

písemnou a praktickou zkoušku. Týden na to pak přišli vykonat státní přijímací zkoušky uchazeči o studium 

maturitních oborů. Podle celostátního jednotného zadání se konaly i praktické zkoušky žáků oborů obráběč 

kovů a strojní mechanik. Školní zadání praktické zkoušky měli žáci oboru mechanik seřizovač. V dalších 

dvou týdnech se konaly ústní zkoušky, ať již závěrečné nebo maturitní. 

K řádnému termínu maturitních zkoušek se přihlásilo všech 21 žáků maturitní třídy. Zkoušky v červnu 

konalo celkem 21 žáků. Celkem neprospělo 7 žáků. 6 žáků neprospělo v DT – ČJL a 1 žák neprospěl v DT – 

NJ, 1 žák z neúspěšných navíc nekonal (omluven – zdravotní důvody) v řádném termínu praktickou zkoušku 

z OV. 12 žáků v řádném termínu MZ prospělo a 2 žáci (oboru Strojírenství) prospěli s vyznamenáním. 

Tabulka č. 12 – výsledky maturitních zkoušek – řádný termín 

2020     

červen                

MS + ST 

ČJL AJ NJ M T 
PR 
OV 

ST 
PR 
OP 

DT Ú DT Ú DT Ú DT Ú MS ST 

konalo 21 21 12 12 2 2 7 21 10 9 11 11 

nekonalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

prospělo 15 21 12 12 1 2 7 21 10 9 11 11 

prospělo s 
vyznamenáním 

2  (obor Strojírenství) 

neprospělo 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Tabulka č. 13 – výsledky maturitních zkoušek – opravný a náhradní termín 

2020  
září 

MS + ST 

ČJL AJ NJ M T 
PR 
OV 

ST 
PR 
OP 

DT Ú DT Ú DT Ú DT Ú MS ST 

konalo 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

nekonalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

prospělo 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

neprospělo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

K maturitním zkouškám v podzimním termínu se přihlásili všichni, kteří v jarním termínu neuspěli nebo 

nekonali. 5 žáků u opravné zkoušky prospělo, 1 žák neuspěl v DT – ČJL  a 1 žák v DT – NJ.  
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Celkem ve školním roce 2019/2020 v jarním a podzimním termínu maturitních zkoušek neuspěli 2 žáci 

z celkového počtu 21. 

V řádném termínu konali závěrečnou zkoušku všichni žáci třídy, tj. celkem 18 žáků. Jeden žák (obráběč 

kovů) neuspěl při praktické zkoušce a 2 žáci (obráběč kovů) neupěli v ústní části. Žák, který neuspěl při 

praktické zkoušce, nekonal ústní část závěrečné zkoušky (omluven – zdravotní důvody). Všichni žáci oboru 

Strojní mechanik uspěli ve všech částech závěrečné zkoušky. Z 8 žáků oboru Obráběč kovů prospělo ve 

všech částech 5 žáků. 

Tabulka č. 14 – výsledky závěrečných zkoušek – řádný termín 

2020   
červen            

OK SM 

PÍ Ú PR PÍ Ú PR 

konalo 8 7 8 10 10 10 

nekonalo 0 1 0 0 0 0 

prospělo 8 5 7 10 10 10 

prospělo s vyznamenáním 0 0 

neprospělo 0 2 1 0 0 0 

 

Tabulka č. 15 – výsledky závěrečných zkoušek – opravný a náhradní termín 

2020               
září 

OK SM 

PÍ Ú PR PÍ Ú PR 

konalo 0 2 0 0 0 0 

nekonalo 0 0 0 0 0 0 

prospělo 0 2 0 0 0 0 

prospělo s vyznamenáním 0 0 

neprospělo 0 0 0 0 0 0 

 

K opravnému termínu (září) se přihlásili 2 žáci, kteří konali opravnou zkoušku z ústní části a oba 

úspěšně vykonali. 

Celkem ve školním roce 2019 – 2020 v jarním a podzimním termínu ZZ neuspěl 1 žák z 18. 
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5.6. Účast žáků v soutěžích 

Ve školním roce 2019/2020 se 2 žákovské týmy (po 10 – ti žácích) školy zúčastnili okresního kola 

soutěže Piškvorky (obsadili celkově 2. a 3. místo). Tým, který skončil na 2. místě, postoupil do krajského 

kola, kde obsadil konečné 3. místo. Dva žáci školy se zúčastnili republikového kola v programování CNC 

simulátoru (SurfCAM). Soutěže v počítačovém zpracování výkresové dokumentace v AutoCAD a Inventoru 

se zúčastnili 3 žáci.  

5.7. Prevence sociálně patologických jevů 

Hlavními aktivitami v této oblasti byla poradenská, metodická a informační činnost a činnosti 

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.  

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 2018/2019 speciální třídy, dařila se integrace žáků se SPU. Žáci podle 

potřeby procházeli novým vyšetřením v PPP, převážně se jednalo o kompenzované či odeznívající 

problémy, minimum těchto žáků vyžadovalo úpravy ve výuce.  

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. 

5.8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI 

Ve školním roce 2019/2020 byla ve škole provedena jedna kontrola ČŠI, a to od 15. do 17. června. 

Důvodem inspekce byla žádost školy o poskytování zvýšené dotace dle zákona č. 306/1999 Sb. 

Při závěrečném hodnocení atypické inspekce (nepřítomnost žáků na pravidelném prezenčním 

vyučování) bylo doporučeno pro zlepšení činnosti školy zefektivnit činnosti v oblasti výsledků vzdělávání, 

resp. provádět systematickou analýzu výsledků vzdělávání (školní neúspěšnost žáků). Kontrolou 

dodržování vyhl. 107/2005 Sb. o školním stravování bylo zjištěno nedodržování výživových norem pro 

školní stravování (rozpad spotřebního koše neodpovídal normám). 

Pro školní rok 2020/2021 ředitel přijal opatření k zajištění nápravy, které bylo zasláno ČŠI. 

5.9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

a) Vzdělávání pro potřeby konání státních maturit: 

Mgr. Veronika Svobodová Cermat  hodnotitel AJ – ústní  elearning + 1 den 

Mgr. David Průcha   Cermat  hodnotitel AJ – ústní  elearning + 1 den 

Mgr. Pavlína Horáková  Cermat  maturitní komisař  elearning + 1 den 

Bc. Martin Horčík  Cermat  zadavatel   elearning 

Ing. Soňa Bednářová  Cermat  zadavatel   elearning 
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Ing. Jiří Bajan   Cermat  management školy k MZ 1 den 

Ing. František Hricz  Cermat  management školy k MZ 1 den 

Všichni nominovaní se zúčastnili kurzů v rámci odborné přípravy CERMAT a obdrželi příslušný 

certifikát. 

b) Vzdělávání pro potřeby výuky odborných předmětů - strojírenství: 

Ing. Jiří Bajan   Emco  CAM soustružení  2 dny 

Ing. Jiří Bajan   Emco  CAM frézování   2 dny 

Ing. Věra Bartáková  Heidehain CAM sw   3 dny 

 

c) Vzdělávání pro potřeby výuky odborných předmětů - elektro: 

Bc. Martin Horčík  Festo      4 dny 

Bc. Rostislav Lassig  Festo      4 dny 

Ve školním roce 2019/2020 absolvovali všichni učitelé teoretických předmětů a všichni učitelé 

odborného výcviku a praxe školení základů poskytování první pomoci. 

5.10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Škola se prezentovala články zejména v místním tisku, tj. Hlas severu a zejména firemní časopis 

HORIZONT. 

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

v tabulce č. 16. 

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

zejména na výstavách středních škol a na základních školách. 

Tabulka č. 16 – přehled akcí pro žáky 

Akce Počet žáků/třída 
Doba 

trvání/umístění 

Adaptační kurz Maxov, Sloup v Čechách 
26 žáků - 1. roč. maturitní 

obory 
3 dny 

Adaptační kurz Maxov, Sloup v Čechách 
28 žáků - 1. roč. učební 

obory 
3 dny 

EMO Hannover – mezinárodní veletrh 18 vybraných žáků 4 dny 

Turnaj ve florbalu 8 žáků 1 den/3. místo 

Turnaj ve futsale 8 žáků 1 den/2. místo 

Přednáška f. Walter 3. OS, 3. SMS 4 hod. 

Piškvorky okresní kolo 2x10 žáků  1 den (2. a 3. místo) 

Piškvorky krajské kolo 1x10 žáků 1 den (3. místo) 

Kovárna Krásná Lípa  Kovárna Krásná Lípa 4 hod. 

Krajské kolo AutoCAD, Inventor – SPŠ Ústí n. L. 3 žáci 1 den 
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Tabulka č. 17 – prezentace školy na veřejnosti 

 

 

 

 

 

 

 

6. Školská rada 

Školská rada byla zřízena v souladu se školským zákonem a má 3 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.  

Člen jmenovaný zakladatelem školy:   Vladimíra Hulánová Makalová  

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

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

V tomto složení se školská rada sešla v říjnu 2019 a projednala a schválila výroční zprávu, změny ve 

školním a klasifikačním řádu. Dále rada vzala na vědomí zprávu auditora a informaci ředitele školy, že 

v listopadu proběhnou nové volby do ŠR. Každá skupina bude mít nově ve školské radě dva zástupce. 

Od 1. 1. 2020 je složení školské rady 6 – ti členné: 

Členové jmenovaní zakladatelem školy:   Vladimíra Hulánová Makalová, Ing. David Nejedlý 

Členové zvoleni za zákonné zástupce a zletilé žáky:   Mgr. Martina Hofmanová, Martin Maštrla 

Členové zvoleni za pedagogické pracovníky:   Ing. Jiří Bajan, předseda, Ing. Věra Bartáková 

V novém složení se školská rada sešla pouze na ustavujícím jednání 21. 1. 2020, kde byl schválen 

jednací řád a zvolen předseda školské rady. 

7. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2019/2020 nebyla škola zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 

Kino (Bohemian Rapsody) celá škola (mimo 4.SMS)  

Testování ČŠI – čtenářská gramotnost 1. ESO, 1. MSE  

Anglie – poznávací a jazykový zájezd 30 žáků 7 dní 

Beseda PRIPRE Celá škola  

Akce Termín Délka trvání 

Živá knihovna povolání 11/2019 1 den 

Výstava středních škol Česká Lípa 11/2019 1 den 

Veletrh vzdělávání Děčín 12/2019 1 den 

Den otevřených dveří SPŠ TOS 

11/2019 

12/2019 

1/2020 

2/2020 

1 den 

1 den 

1 den 

1 den 
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8. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola se ve školním roce 2019/2020 nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

9. Hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření školy za období 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020 jsou uvedeny v následujících 

tabulkách: 

     Tabulka č. 13  -  vybrané nákladové a výnosové položky 

ukazatel 
skutečnost 

v tis. Kč 
poznámka 

501 - náklady, spotřební materiál 2550 vč. nákladů projektu IROP – návratná dotace 

502 - energie 812  

511 - opravy a udržování 2  

512 - cestovné 38  

513 - náklady na reprezentaci 14  

518 - ostatní služby 4745  

521 - mzdové náklady 8212  

524 - sociální a zdravotní pojištění 2612  

527 - zákonné sociální náklady 417  

548 - ostatní provozní náklady 674  

551 - odpisy DHM 1979  

   

601 - tržby za vlastní výrobky 62 produktivní práce žáků 

602 – tržby z prodeje služeb 897 produktivní práce žáků na provozních pracov. 

648 – provozní výnosy – dotace KÚ ÚK 205 dojíždění, stipendium  

648 - ostatní provozní výnosy 52  

MŠMT – dotace 11532  

MMR - dotace 10329 
 

 
     Ostatní kapitálové účty od počátku činnosti školy ke dni 31. 8. 2020 - 19.800.000,-Kč (příplatek TOS mimo 
základní kapitál). 
 

      Tabulka č. 14 - vybrané nákladové položky přímo určené žákům 

ukazatel 
skutečnost 

v tis. Kč 

učebnice 16 

pracovní oděvy 4 

učební pomůcky a materiál na odborný výcvik 95 

přeprava žáků 0 

pronájmy sportovní haly 28 

příspěvky na školní potřeby 149 

příspěvky na dojíždění 99 

stipendia 188 

mimořádné odměny studentům 6 
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     Tabulka č. 15 - struktura pohledávek, závazků a dluhů 

ukazatel 
skutečnost 

v tis. Kč 

Pohledávky k 31. 8. 2020 29 

závazky k 31. 8. 2020 382 

bankovní úvěry 0 

leasing 0 

poskytnuté zálohy 0 

přijaté zálohy 0 

     Tabulka č. 16 - vlastní majetek školy 

ukazatel 
skutečnost 

v tis. Kč 

drobný dlouhodobý majetek 4360 

dlouhodobý majetek 7333 

 

10. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů  

V roce 2018 škola podala 4 žádosti o poskytnutí dotace z programu IROP ve 2. výzvě MAS Český sever 

– Zvyšování kvality vzdělávání v souladu s KAP na vybavení odborných učeben 1) CAD/CAM systémů a 2) 

metrologie a technického měření, 3) elektrotechniky a 4) mechatroniky.  

Ve školním roce 2019/2020 škola projekty úspěšně realizovala: 

1) Vybavení odporné učebny CAD/CAM a ICT - rozpočet 2,606 mil. Kč 

2) Vybavení odborné učebny technického měření a metrologie – rozpočet 2,614 mil. Kč 

3) Vybavení odborné učebny elektrotechniky – rozpočet 2,815 mil. Kč  

4) Vybavení odborné učebny mechatroniky – rozpočet 2,951 mil. Kč  

 

Realizace projektů probíhala ve 2. polovině roku 2019, v 1. pololetí roku 2000 pak byly projekty 

administrovány a zpracována závěrečná zpráva a žádost o platbu. Škole byla poskytnuta dotace ve výši 95% 

uznatelných nákladů, celkem 10,437 mil. Kč. 

11.  Spolupráce s odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů 

Odborová organizace ve škole není založena. Se zaměstnavateli škola úzce spolupracuje v rámci 

zajištění praktického vyučování a odborných praxí žáků, dohodu o spolupráci má škola uzavřenu s 18 

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. 

- D2M Nový Bor s.r.o. 

- Kovomont Děčín s.r.o. 

- MIKOV Mikulášovice s.r.o. 

- PLASTON CR Šluknov s.r.o. 

- TOPOS Šluknov a.s. 

- WEFA – Bohemia Děčín s.r.o. 

- TRA-TEC Velký Šenov a.s. 

- JCI Česká Lípa s.r.o. 

- Bombardier Česká Lípa a.s. 

- Strojírny Rumburk s.r.o. 

- Sates Česká Kamenice s.r.o. 

- Sauer Žandov s.r.o. 

- Crystalex Nový Bor a.s. 

- JST Jiříkov s.r.o. 

- Haas-Sohn Jiřetín p. J. s.r.o. 

- SATES Česká Kamenice s.r.o. 
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Ve Varnsdorfu dne 12. října 2020 

 

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

Ing. Jiří Bajan  ………………………………………….. 
 
 
Schválila školská rada SPŠ TOS Varnsdorf dne 13. 10. 2020. 
 

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