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1.1 HISTORIE ŠKOLY 

Dějiny školy začínají rokem 1953 vznikem Střediska praktického vyučování, tehdy pracovních záloh. 
Později toto středisko přechází pod Pozemní stavby Olomouc n.p.. V roce 1985 vzniká samostatné 
Střední odborné učiliště stavební. Se společenskými změnami po roce 1989 došlo k dalším změnám. 
Učiliště se stalo právním subjektem a změnil se jak název školy na Střední odborné učiliště Vsetín, 
Turkmenská 1612, tak i struktura oborů, kterým se lze vyučit. K původním čistě stavebním oborům 
(zedník, tesař, truhlář, instalatér, elektrikář) přibyly obory gastronomie a služeb (kuchař, cukrář, 
číšník, servírka), čímž se rozšířily možnosti pro učňovský dorost.  
Od 1.1.2004 došlo k zásadní změně a to, že se SOU Vsetín, Turkmenská 1612 sloučilo s SOU 
zemědělským a OU, Záviše Kalandry, Vsetín a vznikl nový subjekt pod názvem: Střední odborné 
učiliště a Odborné učiliště, Vsetín, Turkmenská 1612.  
Od 1.8.2004 došlo ke změně názvu školy z důvodu přestěhování do nové budovy (bývalá ZŠ Rybníky) 
– nový název Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Vsetín, Benátky 1779. Škola navíc pod sebe 
pojímá i žáky SOU strojírenského, s.r.o..  
Od 1.9.2005 došlo ke změně názvu školy z původního SOU a OU na Střední odborná škola Josefa 
Sousedíka Vsetín. Škole byl přidělen čestný název po významné osobnosti města Vsetína. 
Josef Sousedík byl geniální vynálezce, významný průmyslník a politik. Osobní přítel Tomáše Bati 
i Tomáše G. Masaryka. Díky svému neobyčejnému talentu byl přezdíván "Valašský Edison". Za druhé 
světové války působil jako hlava protinacistického odboje na Vsetínsku. Prezident Beneš 
Sousedíkovo hrdinství ocenil po válce udělením Československého válečného kříže. V roce 1920 
otevřel Sousedík vlastní závod na výrobu elektromotorů a dalších strojů podle svých patentů. Závod 
se mnoho let úspěšně rozrůstal, v jednu chvíli zaměstnával více než 350 pracovníků. Josef Sousedík 
odmítl nabídku zlínského podnikatele Tomáše Bati na vytvoření společného podniku, a když se 
později v důsledku hospodářské krize dostal do potíží, získala jeho podnik v roce 1934 v konkursu 
společnost Ringhofer-Tatra. Josef Sousedík zde pracoval až do roku  1940 na ředitelském místě.  
Poté nadále s podnikem spolupracoval, ale v důsledku válečných událostí pouze jako soukromník. 
Jeho elektrotechnická továrna také sestrojila mnoho komponent známého železničního vozu 
Slovenská strela.  
Za druhé světové války působil jako hlava protinacistického odboje na Vsetínsku. Prezident Beneš 
Sousedíkovo hrdinství ocenil po válce udělením Československého válečného kříže. Dne 28. října 
2016 byl Josef Sousedík oceněn na Pražském hradě medailí Za hrdinství in memoriam. Ocenění  
z rukou prezidenta republiky převzal jeho syn Tomáš.  
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K 1.7.2011 došlo v dějinách školy k další zásadní změně, a to ke sloučení se Střední školou obchodu 
a služeb Vsetín, přičemž nástupnickou organizací, vzhledem k počtu žáků a počtu nabízených oborů 
vzdělávání, byla stanovena Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín. Tímto se Střední odborná 
škola Josefa Sousedíka Vsetín stala přirozeným střediskem vzdělávání pro celý vsetínský region.  
 
 

1.2 NÁZEV  A SÍDLO ŠKOLY 
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín 
Benátky 1779 
755 01 Vsetín 

 
 

1.3 PRÁVNÍ FORMA 
příspěvková organizace 

 
 

1.4 IDENTIFIKÁTORY ŠKOLY 
IČ: 13643878 

 DIČ: CZ13643878 
IZO: 600018253 

 
 

1.5 ZŘIZOVATEL 
Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně 
Tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín 

 
 

1.6 ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY 
755 01  Vsetín, Bobrky 466 
755 01  Vsetín, Trávníky 1824 
755 01  Vsetín, Družstevní 1646 

 

1.7 SOUČÁSTI ŠKOLY PODLE ROZHODNUTÍ O ZAŘAZENÍ DO REJSTŘÍKU ŠKOL 
Střední odborná škola   1250 žáků kapacita 
Školní jídelna     1300 
Školní jídelna – výdejna  360 

 
 

1.8 ŘEDITEL ŠKOLY 
Mgr. Marek Wandrol  

 
 

1.9 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE 
PaedDr. Bronislava Kudelová 

 
 

1.10 KONTAKT  
Telefon:   575 755 011, 737 648 311 
web:     www.sosvsetin.cz    
email:     info@sosvsetin.cz 
pracovník pro informace:  Gabriela Válková – asistentka ředitele a ZŘ pro TV 

 
 

http://www.sosvsetin.cz/
mailto:info@sosvsetin.cz
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1.11 ŠKOLSKÁ RADA  
Ve školním roce 2021/2022 pracovala školská rada ve složení: 
Předseda:  Ing. Tomáš Sousedík   jmenován za zřizovatele  
Místopředseda:        Ing. Markéta Čížová   zástupce pedagogů 
Členové ŠR:  Mgr. Taťána Valentová Nersesjan  jmenován za zřizovatele  
    Milan Kratochvíl   zástupce pedagogů   
    Jana Smrčková   zástupce rodičů a žáků 
    Jan Gottfried     zástupce rodičů a žáků 
Zasedání školské rady ve školním roce 2021/2022 proběhlo 26. října 2021 a 7. dubna 2022.  
 

 



7 

 

 

Vyučované obory ve školním roce 2021/2022 
(názvy podle Rozhodnutí o zařazení do rejstříku) 

Kód oboru 
 

Počet žáků 

Nástrojař 23-52-H/01 4 

Obráběč kovů 23-56-H/01 40 

Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 77 

Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 61 

Cukrář 29-54-H/01 57 

Truhlář 33-56-H/01 37 

Instalatér 36-52-H/01 54 

Tesař 36-64-H/01 6 

Zedník 36-67-H/01 9 

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 36 

Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 14 

Kuchař - číšník 65-51-H/01 48 

Mechanik seřizovač 23-45-L/01 56 

Autotronik 39-41-L/01 58 

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 7 

Gastronomie 65-41-L/01 15 

Podnikání 64-41-L/51 52 

Celkový počet žáků k 30. 9. 2021  631 

 
Školní vzdělávací programy pro jednotlivé obory vzdělávání jsou tvořeny podle struktury oborů 
vzdělávání poskytujících vzdělání jak s výučním listem, tak i s maturitní zkouškou, které se ve škole 
vyučují a vychází z rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé obory vzdělávání.  

Oborová struktura školy je velmi pestrá. Tvoří ji obory z několika skupin oborů vzdělání, které se 
vzájemně velmi dobře doplňují a ze strany trhu práce je o ně zájem. 

Například žáci gastronomických oborů zajišťují škole díky svým úspěchům na odborných soutěžích 
výbornou prezentaci školy na veřejnosti a díky realizaci zakázek přispívají k dobrému 
hospodářskému výsledku školy. Žáci stavebních oborů se pak  podílejí na údržbě a opravách budov 
školy a výrazně snižují náklady na provoz školy. 

Samotná vzdělávací nabídka v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín zahrnuje v současné době výše uvedené 
obory vzdělávání, které jsou aktivní téměř ve všech ročnících studia. Oborovou nabídku školy  
lze charakterizovat jako velmi širokou a vzhledem k naplněnosti jednotlivých oborů i korespondující 
s potřebami regionu. 

Hlavním cílem v oblasti školního vzdělávacího programu je udržet všechny školou vyučované obory 
aktivní.      
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Škola má díky Strategickému plánu rozvoje připraveno řešení personálního zabezpečení práce školy 
nejen v návaznosti na přirozenou obměnu pracovníků (odchody do důchodu), ale i v souvislosti 
s předpokládaným vývojem v počtu žáků, kteří školu navštěvují.  
Pedagogický sbor školy je stabilizovaný, odborně i pedagogicky kvalifikovaný, má vyrovnanou 
strukturu a to nejen věkovou, ale i z hlediska pohlaví, pouze s mírnou převahou mužů. 
Mezilidské vztahy mezi pracovníky školy, ale i mezi pedagogy a žáky  jsou dobré. 
Odborná i pedagogická kvalifikovanost pedagogického sboru je na dobré úrovni, a proto hlavním 
cílem v personální oblasti je udržet stávající lidský potenciál a maximálně podporovat jeho další růst, 
včetně nepedagogických pracovníků.  
 
 
3.1 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI  
 

 K datu 30. 6. 2022 

počet fyzických osob přepočtené úvazky 
 

Interní pracovníci 85 78,5021 

Externí pracovníci 0 0 

 

Poř. 
č. 

Pracovní 
zařazení 

Úvazek 
Stupeň 

vzdělání 
Obor studia Praxe Věk 

1 učitel 1 VŠ učitelství pro SŠ (geograf., informatika) 11 50 

2 učitel 1 VŠ lesní inženýrství + DPS 24 48 

3 učitel 1 VŠ strojírenská technologie + DPS 25 52 

4 učitel 1 VŠ pozemní stavby + DPS 28 51 

5 učitel 1 VŠ učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 34 59 

6 učitel 1 VŠ ekonomika služeb a cestovního ruchu + DPS 32 55 

7 učitel 0,4763 VŠ učitelství pro školy II. Cyklu (NJ, ON) 43 68 

8 učitel 1 VŠ ekonomika průmyslu + DPS 33 55 

9 učitel 1 VŠ učitelství odborných předmětů (obchod, služby) 40 59 

10 učitel 1 VŠ učitelství všeob. vzděl. předmětů (MA,FY) 35 60 

11 učitel 1 VŠ ekonomika vnitřního obchodu + DPS 35 58 

12 učitel 1 VŠ učitelství odborných předmětů pro SŠ (AJ,MA) 22 46 

13 učitel 1 VŠ specializace v pedagogice (Bc.)  36 63 

14 učitel 1 VŠ učitelství základů společenských věd pro SŠ 12 38 

15 učitel 0,4285 VŠ učitelství odborných předmětů pro SŠ 42 67 

16 učitel 0,4285 VŠ Bc. učitelství odb. předm. pro učň. a rod. školy 45 65 

17 učitel 1 VŠ učitelství všeob. vzděl. předmětů (TV,BV) 31 57 

18 učitel 1 VŠ učitelství všeob. vzděl. před. pro SŠ (NJ, ZSV) 24 46 

19 učitel 0,6668 VŠ Bc. učitelství odborných předmětů (strojírenství) 42 69 

20 učitel 1 VŠ učitelství všeob. vzděl. před. pro SŠ (ČJ,ZSV) 19 43 

21 učitel 1 VŠ učitelství pro střední školy (ČJ, Dě) 12 37 

22 učitel 1 VŠ mechanizace zemědělství + DPS 24 57 

23 učitel, UPV 0,04+0,08 VŠ učitelství odborných předmětů ekonomických 40 64 

24 učitel 1 VŠ učitelství všeobecně vzděl. předmětů - TV,BV 35 60 
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Poř. 
č. 

Pracovní 
zařazení 

Úvazek 
Stupeň 

vzdělání 
Obor studia Praxe Věk 

 25 učitel 1 VŠ učitel'stvo prof. predmětov a praktickej prípravy 28 57 

26 učitel 1 VŠ učitelství všeob. vzdělávacích předmětů (ČJ,ON) 33 60 

27 učitel 1 VŠ učitelství odborných předmětů 31 51 

28 učitel 0,8095 VŠ nerostné suroviny + DPS 17 44 

29 učitel 1 VŠ učitelství všeob. vzdělávacích předmětů (RJ,ON) 35 59 

30 učitel 1 VŠ učitelství všeob. vzděl. předmětů pro SŠ (ČJ,NJ) 17 42 

31 učitel 1 VŠ učitelství pro střední školy 26 48 

32 učitel 1 VŠ specializace v pedagogice 26 53 

33 učitel 1 VŠ učitelství všeob. vzděl. předmětů (MA,CH) 33 60 

34 učitel 0,5475 VŠ ekonomika a management v průmyslu + DPS 3 31 

35 učitel 1 VŠ lesní inženýrství + DPS 20 51 

36 učitel 1 VŠ hospodářská politika + DPS 25 51 

37 učitel 1 VŠ učitelství všeob. vzdělávacích předmětů (TV,BV) 35 60 

38 učtel 1 vš učitelství pro střední školy (ČJ, NJ) 11 39 

39 učitel, UPV 0,0952+0,04 VŠ učitelství pro druhý stupeň ZŠ (TV-Ze) 27 53 

40 učitel 1 VŠ učitelství všeob. vzděl. předmětů pro SŠ (NJ,ZSV) 21 45 

41 učitel, UPV 0,9525+0,08 VŠ pedagogika 36 55 

42 učitel 0,8095 VŠ učitelství všeobecně vzděl. předmětů - AJ, RJ 19 44 

43 ZŘ pro PV 1 VŠ pedagogika, psychologie 40 63 

44 ZŘ pro TV 1 VŠ učitelství všeob. vzdělávacích předmětů (TV,BI) 34 59 

45 ředitel 1 VŠ učitelství všeob. vzdělávacích předmětů (RJ,ON) 28 54 

46 UOV 1 SO elektromechanik 31 57 

47 UOV 1 ÚSO strojírenství + DPS 26 57 

48 UOV 1 SO elektrikář 11 37 

49 UOV, učitel 1 + 0,119 SO Instalatér + DPS 39 60 

50 UOV 1 ÚSO strojírenství 17 44 

51 UOV 1 ÚSO zemědělství (SO traktorista mechanizátor) + DPS 39 60 

52 UOV, učitel 0,9 + 0,1428 VŠ ekonomika a řízení strojírenské výroby + DPS 33 68 

53 UOV 0,5 SO automechanik  2 31 

54 UOV 1 SO mechanik opravář (silniční motor. vozidla) + DPS 22 53 

55 UOV 1 ÚSO technické zařízení budov + DPS 29 61 

56 UOV 1 SO elektromechanik + DPS 28 50 

57 UOV 1 ÚSO stavební provoz + DPS 16 43 

58 UOV, učitel 0,5+0,5 VŠ Bc. učitel'stvo prof. predm. a prakt. prípravy + DPS 23 44 

59 UOV 1 SO automechanik + DPS 28 57 

60 UOV 1 ÚSO provozní technika (SO mechanik opravář) + DPS 26 52 

61 UOV 1 ÚSO podnikatel + DPS (SO modelář) 32 55 

62 UOV 1 ÚSO podnikání + DPS (SO truhlář/tesař) 0 26 

63 UOV, učitel 1 SO provozní technika (SO mechanik opravář) + DPS 26 54 

64 UOV 0,8 ÚSO mechanik seřizovač + DPS 3 32 

65 UOV 1 VŠ Bc. učitel'stvo profes. predm. a praktickej prípravy 6 34 

66 UOV 1 ÚSO měřící a automatizační technika + DPS 34 60 

67 UOV 1 ÚSO strojírenství + DPS 29 55 
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3.2 POŽADOVANÁ APROBOVANOST A STUPEŇ VZDĚLÁNÍ UČITELŮ  
 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání  96 

Aprobovanost výuky  94 

 
V současné době splňuje kvalifikační předpoklady 96% pedagogických pracovníků, kteří aprobovaně 
odučí 94 %  vyučovacích hodin. Vedení školy má vypracován dlouhodobý i roční plány DVPP. 
 
 
3.3 NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 
 

 K datu 30. 6. 2022 

počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 33 31,75 

Externí pracovníci 0 0 

 

Poř. 
č. 

Pracovní zařazení Úvazek 
Stupeň 

vzdělání 
Obor studia 

1 uklízečka 1 SO elektromechanik 

2 všeobecná účetní 1 ÚSO ekonomika obchodu a služeb 

3 správce majetku a budov 1 SO zedník 

4 uklízečka 1 SO kuchařské práce 

5 účetní, pokladní 1 SO podnikatel 

Poř. 
č. 

Pracovní 
zařazení 

Úvazek 
Stupeň 

vzdělání 
Obor studia Praxe Věk 

68 UOV 1 ÚSO mechanik - seřizovač 26 59 

69 UOV, učitel 0,5 SO instalatér + DPS 42 64 

70 UOV 1 ÚSO strojírenství  + DPS 32 54 

71 UOV 1 SO Instalatér 22 43 

72 UOV 1 ÚSO provozní technika + DPS 39 61 

73 UOV 0,2 ÚSO strojírenské + DPS 32 65 

74 UOV 1 SO cukrářka +DPS 29 57 

75 VUOV, UOV 0,8 + 0,2 VŠ specializace v pedagogice 38 56 

76 UOV 1 ÚSO provoz společného stravování + DPS 30 53 

77 UOV 1 ÚSO  provoz společného stravování + DPS 32 61 

78 UOV, učitel 0,6+0,4285 VŠ učitelství odborných předmětů (obchod,služby) 26 49 

79 UOV 1 ÚSO podnikání + DPS 24 49 

80 UOV 1 ÚSO číšník + DPS 18 41 

81 UOV 0,75 ÚSO kuchařka, servírka + DPS 21 44 

82 UOV 1 VŠ učitelství odborných předmětů (obchod,služby) 38 60 

83 UOV 1 ÚSO podnikání + DPS (SO cukrářka) 32 57 

84 UOV 1 ÚSO řízení firem + DPS (SO cukrářka) 21 45 

85 UOV 0,1 SO kuchařka 34 58 

86 psycholog 1 VŠ psychologie 16 43 
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Poř. 
č. 

Pracovní zařazení Úvazek 
Stupeň 

vzdělání 
Obor studia 

6 vrátný 1 SO elektromechanik 

7 sklad. účetní, admin. pracovnice 1 ÚSO strojírenství 

8 servírka 1   kuchař číšník 

9 kuchařka 1 ÚSO mechanik seřizovač 

10 číšník 1 ÚSO číšník, servírka 

11 uklízeč 1 SO kuchař číšník 

12 kuchařka 1 SO kuchařka 

13 uklízečka 0,5 SOU železničářka 

14 servírka 1 ÚSO gymnázium 

15 administrativní pracovnice 1 ÚSO všeobecná ekonomika 

16 uklízečka 1 ZŠ  ------ 

17 účetní 1 VŠ ekonomika a management  

18 koordinátor projektových aktivit 1 ÚSO všeobecná ekonomika 

19 pomocná kuchařka 0,75 SO kuchařka 

20 ekonom 1 VŠ finance 

21 personalistka, mzdová účetní 0,6 VŠ průmyslové inženýrství 

22 pomocná kuchařka 1 SOU prodavačka 

23 kuchařka 1 SO kuchař 

24 pomocná kuchařka 1 ÚSO obchodní akademie 

25 učitel, správce sítě 0,5 VŠ ekonomika a management v průmyslu, DPS 

26 vedoucí školní jídelny 1 ÚSO gymnázium 

27 pomocná kuchařka 1 SO biochemik 

28 hlavní účetní 1 ÚSO sociálně právní péče 

29 asistentka ŘŠ a zástupce ředitele 1 ÚSO ekonomika 

30 pomocná kuchařka 0,5 SOU kuchařské práce 

31 uklízečka 1 ÚSO agropodnikání 

32 servírka 1 SO kuchař číšník 

33 provozář 1 ÚSO všeobecná ekonomika 

34 kuchařka 0,9 SO kuchař 
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Další vzdělávání škola řeší dle pokynů MŠMT ČR k DVPP. Celkové finanční náklady na DVPP 
a  vzdělávání ostatních pracovníků ve školním roce 2021/2022  činily 136.064,82 Kč. 
V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků má škola vypracován dlouhodobý plán DVPP,  
na jehož základě chce mít plně kvalifikovaný pedagogický sbor. 
Vedení školy ve spolupráci s předsedy předmětových a metodických komisí pravidelně mapuje  
a eviduje veškerá školení pedagogických pracovníků a snaží se pedagogům, ale i ostatním 
pracovníkům školy, vytvářet co nejlepší podmínky pro jejich další vzdělávání. 
Během roku se pedagogové zúčastňují nejen  odborných školení, ale také školení zaměřených  
na pedagogiku, psychologii, komunikaci, využívání moderní didaktické techniky a  informačních 
technologií. 
V letošním školním roce proběhlo vzdělávání prezenční i online formou. 
 
 
4.1 STUDIUM 
 
V průběhu školního roku pracovalo na dosažení potřebné kvalifikace 5 pedagogických pracovníků 
školy, a to v následujících typech studia: 

 DPS: 2 učitelé odborného výcviku – studium úspěšně dokončeno  

 Rozšíření kvalifikace: 1 učitel odborného výcviku, úspěšné získání výučního listu v oboru     
vzdělání obráběč kovů  

 Specializační studium – „Koordinátor ICT“: 1 učitel všeobecně vzdělávacích předmětů –  
studium úspěšně dokončeno 

 V rámci získání profesní kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu,  
75-004- úspěšně ukončila závěrečnou zkoušku 1 učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů  

 
 
4.2 ODBORNÁ ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE A AKCE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY 
 

Datum Název vzdělávací akce 
Počet 

účastníků 

Úsek teoretického vyučování 

20. - 22.7.2021 Školení pro partnery projektu ENERSOL 1 

27.8.2021 Beseda se školní psycholožkou 10 

30.8.2021 Školení Moderní školní poradenské pracoviště 1 

30.8.2021 Školení řidičů 31 

30.8.2021 Školení BOZP 40 

31.8.2021 Beseda se školní psycholožkou 32 

14. – 16.9.2021 Kurz obsluhy motorovou pilou a křovinořezem  1 

1.9.2021 Školení řidičů 4 

1.9.2021 Školení BOZP 4 

2.9.2021 Exkurze ČOV - Jeseník 1 

9.9.2021 Schůzka projektu Erasmus+ 1 

16.9.2021 Křižovatky ADHD 1 

6.10.2021 Webinář - Cirkulární ekonomika v životě školy  1 

7.10.2021 Konference - Ladění literaturou faktu a poezií 2 
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15.10.2021 Přípravný kurz ke složení zkoušky profesní kvalifikace 
Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu 

1 

18.10.2021 Online konference – podpora matematické gramotnosti 1 

19.10.2021 Výuka tělesné výchovy a školská legislativa 1 

20.10.2021 Konzultační seminář k písemné práci z cizího jazyka 1 

20.10.2021 Přípravný kurz ke složení zkoušky profesní kvalifikace 
Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu 

1 

20. - 21.10.2021 Biosyntéza pro školní psychology 1 

20. - 21.10.2021 Vzdělávání zástupců ŘŠ 1 

25.10.2021 Online konference - Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 1 

24.11.2021 Konzultační webinář k MZ pro management školy 1 

25.11.2021 Setkání učitelů matematiky nematuritních oborů 1 

3.12.2021 Setkání učitelů matematiky nematuritních oborů 1 

9. - 13.1.2022 Základní kurz carvingového lyžování 3 

21.1.2022 Webinář WIENERBERGER 1 

21.1.2022 Přípravný kurz ke složení zkoušky profesní kvalifikace 
Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu 

1 

24.1.2022 Webinář – jednání národního kabinetu ICT 1 

25.1.2022 Setkání Platformy Rovných příležitostí v rámci IKAP II 1 

4.2.2022 Vzdělávání žáků s OMJ na střední škole 34 

23.2.2022 Setkání zástupců ŘŠ - revize ŠVP 1 

25.2.2022 Přípravný kurz kariérových poradců ZK 1 

4.3.2022 Přípravný kurz kariérových poradců ZK 1 

11.3.2022 Přípravný kurz kariérových poradců ZK 1 

16.3.2022 Seminář - Rozvíjíme matematickou gramotnost 1 

22.3.2022 Setkání Platformy Rovných příležitostí v rámci IKAP II 1 

29. - 30.3.2022 Školení 3D softwaru SolidWorks 1 

31.3.2022 Vzdělávání v oblasti prevence předčasných odchodů ze škol 1 

1. - 2.4.2022 Přípravný kurz kariérových poradců ZK 1 

6. - 7.4.2022 Školení 3D softwaru SolidWorks 1 

21.4.2022 Vzdělávání v oblasti prevence předčasných odchodů ze škol 1 

27.4.2022 Okno do praxe personalisty pro KP 1 

28.4.2022 Setkání učitelů matematiky maturitních oborů 1 

6. - 7.5.2022 Přípravný kurz kariérových poradců ZK 1 

18.5.2022 Setkání školních psychologů 1 

20.5.2022 Přípravný kurz kariérových poradců ZK 1 

9.6.2022 Setkání školních psychologů 1 

9.6.2022 Jednání národního kabinetu ČJL 1 

15.6.2022 Konference pro kariérové  a výchovné poradce 1 

15.6.2022 Školení ICT 11 

21. - 22.6.2022 Setkání ŘŠ 1 

22.6.2022 Setkání zástupců ŘŠ  1 

22. - 23.6.2022 Monitorovací setkání Erasmus+ Praha 1 

Úsek praktického vyučování 

30.8.2021 Školení BOZP 51 

30.8.2021 Školení řidičů 36 

31.8.2021 Školení pro práci s pravidly chování žáků 37 

31.8.2021 Školení - Hygienické minimum 10 



14 

 

1.9.2021  Školení o plynových spotřebičích 5 

20.9.2021  Webinář - Motivace žáků ke školní úspěšnosti 2 

20.9.2021  Webinář - Setkání autorizovaných osob ZK 1 

23.9.2021  Webinář - Setkání autorizovaných osob ZK 1 

20.10.2021  Webinář - IX. shromáždění členů okresního stř. KHK ZK 1 

9.11.2021  Odborné školení – Obsluha vertikální frézky 6 

6.12.2021  Webinář - Setkání autorizovaných osob ZK 1 

7.12.2021  Odborné školení – Obsluha hrotového soustruhu 6 

4.2.2022  Školení - Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem na SŠ  4 

14. – 15.2.2022  Odborné školení – jako příprava ke zkouškám revizního technika      
 el. zařízení kategorii E4A 

1 

22. – 23.2.2022  Webinář - Syndrom vyhoření v pedagogické profesi 1 

23.3.2022  Webinář - Setkání autorizovaných osob - Tvorba a revize  
 profesních kvalifikací NSK 

1 

13.4.2022  Školení - Školení MS TEAMS - zápisy do TK 37 

2. – 3.5.2022  Odborný seminář svářecích techniků 1 

9.6.2022  Webinář - 4. Národní platforma autorizovaných osob 1 

15.6.2022  Webinář - Setkání autorizovaných osob - diskusní fórum 1 

 
Ve školním roce 2021/2022 vyslalo vedení školy pedagogické pracovníky na 74 vzdělávacích akcí, 
z nichž některé proběhly v online prostoru. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 419 účastníků.  
Z výše uvedeného přehledu absolvovaných školení je patrné, že v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je 
každoročně na další vzdělávání pedagogických pracovníků kladen velký důraz. 
 
 
4.3 ODBORNÝ ROZVOJ NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ – ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE, WEBINÁŘE  
A DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO NEPEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY 
 

Datum Název vzdělávací akce 
Počet 

účastníků 

30.8.2021 Školení řidičů 11 

30.8.2021 Školení BOZP 19 

27.9.2021 Webinář - Největší hříchy školní matriky  1 

24.9.2021 Webinář – Seminář PAM 1 

1.9.2021 Proškolení obsluhy plynových a tlakových nádob, kompresorů 2 

21.10.2021 Školení zdravotní pojištění 1 

19.10.2021 Školení na mzdovou a personální agendu 1 

25.11.2021 Webinář – Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách 1 

22. a 26.11.2021 Webinář – FKSP ve školách a stravování zaměstnanců 1 

1.12.2021 Webinář – Příprava a sestavení účetní závěrky k 31.12.2021, 
inventarizace majetku 

1 

6. a 10.12.2021 Webinář - Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny, 
zákoník práce ve školské praxi 

1 

25. a 27.1.2022 Webinář – zákon o registru škol z pohledu školy 1 

21.1.2022 Webinář – Seminář PAM 1 

Leden – březen 
2022 

Webinář - Cyklus seminářů pro mzdové účetní 
1 

24.2.2022 Webinář – Exekuce srážkami ze mzdy 1 

2.3.2022 Webinář - Aktuality v účetnictví pro rok 2022, daň z příjmů PO 1 
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28.3.2022 Webinář – Seminář PAM 1 

30.3.2022 Webinář – Spisová služba pro školy 1 

12.4.2022 Webinář – Nejčastější dotazy a upozornění na opakující se chyby 
při tvorbě a čerpání FKSP 

1 

3.5.2022 Webinář – Příspěvky na stravné z FKSP 1 

19.4.2022 Webinář – Zaměstnávání uprchlíků 1 

25. a 26.4.2022 Mzdy pod lupou 1 

26.4.2022 Webinář – Správní řízení 1 

26.5.2022 Webinář – Vnitřní směrnice k FKSP 1 

 
Ve školním roce 2021/2022 vyslalo vedení školy nepedagogické pracovníky na 24 vzdělávacích akcí, 
z nichž většina proběhla v online prostoru. Celkem se těchto akcí zúčastnili 63 účastníci.  
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5.1 ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ A PŘIJATÍ KE STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
 

Kód oboru Název oboru 
Délka 
studia 
(roky) 

 
Ukončení 

studia 

Forma 
studia 

Počet 
přihlášených 

Počet přijatých 
 k 30. 5. 2022 
(odevzdali ZL) 1. kolo 

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 3 VL D 28 17 

33-56-H/01 Truhlář 3 VL D 22 12 

36-52-H/01 Instalatér    3 VL D 37 20 

36-64-H/01 Tesař       3 VL D 17 7 

36-67-H/01 Zedník 3 VL D 6 0 

29-54-H/01 Cukrář 3 VL D 32 16 

65-52-H/01 Kuchař - číšník 3 VL D 25 13 

36-59-H/01 Podlahář 3 VL D 1 0 

23-55/H/02 Karosář 3 VL D 4 0 

23-68-H/01 Mechanik opravář motor. vozidel 3 VL D 44 28 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 3 VL D 21 10 

23-56-H/01 Obráběč kovů 3 VL D 8 4 

23-52-H/01 Nástrojař 3 VL D 3 0 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 4 MT D 20 8 

39-41-L/01 Autotronik 4 MT D 24 16 

65-41-L/01 Gastronomie         4 MT D 4 0 

64-41-L/51  Podnikání  2 MT D 42 27 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 3 VL D 8 4 

Celkem 346 182 

 
 
 
5.2 DALŠÍ ÚDAJE 
 
5.2.1 PŘESTUPY, PŘIJETÍ V RÁMCI 1. ROČNÍKU STUDIA  

 Po řádném ukončení přijímacího řízení byli žáci formou přestupu dodatečně přijímání do 1.  ročníku  
až do naplnění kapacity daných oborů a  jednotlivých tříd. 

 Dále byli umístěni do 1. ročníku žáci, kteří v průběhu vzdělávání přerušili studium. 
 
5.2.2 ŽÁCI PŘIJATÍ DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ STUDIA NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY  

 Do vyššího ročníku byli přijímáni žáci v případě, že v dané třídě i v daném oboru bylo volné místo  
a žáci splnili kritéria pro přijetí ke studiu. 
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Hlavním cílem školy v oblasti výsledků výchovy a vzdělávání je kvalitně připravovat žáky nejen 
v  uvedených oborech studia, ale i v nadstandardních rozšiřujících kurzech tak, aby svým 
absolventům nabízela co možná nejširší okruh uplatnění na trhu práce, a ty nejúspěšnější dobře 
připravila k dalšímu studiu na školách vyššího typu. 
K tomu přispívá rozvoj aktivních forem učení s využíváním inovativních prvků ve výuce, především 
pak ve výuce odborných předmětů a cizích jazyků, zajištění aktualizace učebnic, učebních pomůcek, 
větší podíl využívání IT technologií ve výuce a  využívání dalších informačních zdrojů. 
V rámci odborného výcviku škola maximálně využívá možností zajištění praxe žáků  
na instruktorských pracovištích u firem ve vsetínském regionu. 
Přestože byl průběh vzdělávání v předchozích dvou letech částečně ovlivněn nepříznivou 
epidemiologickou situací v celé ČR (COVID – 19) a žáci byli vzděláváni kombinovaně distanční  
a prezenční formou, v letošním školním roce byly výsledky žáků  a vzdělávací výstupy  srovnatelné 
s předchozími roky před covidovou epidemií. 
 
 
6.1 CELKOVÝ PROSPĚCH ŽÁKŮ VE ŠKOLE ZA UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK  
 

Počet žáků 
k 30. 6. 2022 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo 
Neprospělo, 

či nehodnoceno 

601 97 453 51 
 

Průměrný prospěch ve škole:  2,07 
Nejlepší třída:    1,55 
Nejslabší třída:   2,40 
 

Pozitivem je zlepšení celkového průměrného prospěchu žáků školy o 0,09 z předcovidového roku 
2018/2019 - 2,16 na letošních 2,07. Výrazné zlepšení nastalo v počtu žáků s vyznamenáním z téhož 
roku z 54 na letošních 97 žáků. 
Celkem prospělo 550 žáků, což je 91,5 % z celkového počtu. Z nich pak 97 žáků prospělo  
s vyznamenáním, tedy 16,1 % z celkového počtu žáku školy. 
Celkem neprospělo či nebylo hodnoceno 51 žáků, což je 8,4 % z celkového počtu žáků. Tito žáci 
absolvují opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu, po jejichž úspěšném složení mají šanci 
pokračovat ve studiu.  
Z výše uvedených 51 žáků pak byli 2 žáci, kteří neprospěli ze tří či více vyučovacích předmětů.  
Ti mohou požádat o opakování ročníku. 
 
 
6.2 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ UKONČENÍ STUDIA – MATURITNÍ A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 
 

Typ zkoušky 

Počet 
žáků v 
závěr. 

ročníku 

Prospělo 
s vyznam. 

Prospělo Neprospělo Omluven 
Nepřipuštěni 
ke zkouškám 

Maturitní zkoušky 54 6 22 24 0 2 

Závěrečné zkoušky 175 30 120 6 5 14 

Celkové výsledky 229 36 142 30 5 16 

 
Výsledky maturitních zkoušek byly průměrné. Ve srovnání s loňským rokem došlo  ke zhoršení.  
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Výsledky závěrečných zkoušek byly vynikající, prospělo 96,2% z celkového počtu žáků.  
 

Celkem tedy zkoušky konalo 208 žáků. Z tohoto počtu prospělo 178 žáků, což je 85,6 % z celkového 
počtu žáků, kteří konali maturitní nebo závěrečné zkoušky v řádném termínu. Z toho 36 žáků 
prospělo s  vyznamenáním, což odpovídá 20,2 % žáků, konajících závěrečné a maturitní zkoušky.  
Neprospělo celkem 30 žáků, přesněji 24 maturantů a 6 žáků oborů vzdělání poskytujících vzdělání 
s  výučním listem. Těchto 30 žáků tvoří 14,6 % z celkového počtu žáků, kteří konali maturitní nebo 
závěrečné zkoušky.  
 
 
6.3 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ  
 
6.3.1 Problematika výchovného poradenství na škole a prevence rizikového chování   
Ve škole působil 1 výchovný poradce a jeden metodik prevence rizikového chování. Tito pak 
společně se školní psycholožkou pracovali podle plánu práce školního poradenského pracoviště, 
plánu práce výchovného poradce, preventivního programu školy, strategie výchovného 
poradenství, metodického pokynu k prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů  
ve školách a školských zařízeních a krizového programu proti šikanování.  
V tomto školním roce pokračovala ve své práci Výchovná komise jako poradní orgán ředitele 
školy. Je tvořena výchovným poradcem, metodikem prevence, školním psychologem a dalšími 
pedagogy.  Výchovná komise se po celý rok pravidelně scházela. Jednala 28 x a projednávala  
79 návrhů na výchovná opatření, především za neomluvenou absenci a nevhodném chování.  
Po dvouleté covidové pauze, se žáci školy v tomto školním roce opět zúčastnili plánovaných 
odborných školení a dalších vzdělávacích aktivit. 
 
6.3.2 Podmíněná vyloučení a vyloučení ze studia 
V průběhu školního roku 2021/2022 bylo uděleno 28 podmíněných vyloučení. Důvodem byla  
ve většině případů neomluvená absence a nevhodné chování. Vyloučen ze studia nebyl žádný 
žák.   
 
6.3.3 Snížené stupně z chování na konci školního roku  

 Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 7 1,16 

3 – neuspokojivé 3 0,49 

 
6.3.4 Neomluvené hodiny za školní rok 2021/2022  

  Počet % ze všech zameškaných hodin 

za celý školní rok 1 412 1,12 
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7.1 VZDĚLÁVACÍ AKCE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ   
 
Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní, školní psycholožkou  
a vedením školy v rámci výchovné komise. Prevenci rizikového chování škola věnuje významnou 
pozornost.  
 
Akce pro žáky: 

 Stejně jako v přecházejících letech jsme pro žáky 1. ročníků připravili adaptační kurzy.  
Jde o třídenní akce, jejichž hlavním cílem je, dát dohromady nové třídní kolektivy.  
Kurzy probíhaly v terénním středisku „Hájenka Na Novém světě“ v Semetíně. O programovou náplň 
se postaralo středisko volného času ALCEDO. Žáci si tak mohli vyzkoušet různé seznamovací  
a týmové aktivity, případně strategické hry. Největší atrakcí pak byly vysoké lanové aktivity jako 
slaňování a simulace volného pádu.  

 V průběhu podzimu školního roku 2021/2022 se žáci všech osmi tříd prvních ročníků zúčastnili 
zážitkového programu na téma „Závislost tady a teď“ se zaměřením na prevenci užívání návykových 
látek a závislostní chování pořádaných z. s. AGARTA  v centru Klíč.  

 Pracovně právní minimum, Kam po SŠ (9 on-line besed pro všechny třídy vycházejících ročníků) – 
leden 2022 

 Vztahy ve třídě, šikana (2. E - PhDr. Pavlíčková - Sociálně pedagogická poradna, 17. 3., 30. 3., 12. 4., 
28. 4., 11. 5., 24. 5.) programy, aktivity reagující na aktuální situaci v konkrétních třídách.  

 Přednáška na téma „Trestní odpovědnost mládeže, preventivní doporučení“  1. E 30. 5. 2022 - 
aktivity reagující na aktuální situaci v konkrétních třídách - por. Bc. Vladislav Malcharczik - policie ČR 

 Přednášky na téma „Trestní odpovědnost mládeže, preventivní doporučení“ 1. AM, 1. BM, 1.G  
31. 5. 2022 – všeobecná prevence - por. Bc. Vladislav Malcharczik - policie ČR  

 CYKLO-BĚH ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2022 (14. 6. 2022) třídy 1.G, 1.E, 2.D, 2.F, 2.G, 2.H 

 Ve školním roce 2021/2022 proběhl i tradiční lyžařský (37 žáků) a vodácký kurz (13 žáků). 
 
Akce pro pedagogy: 

 Setkání školních metodiků prevence pro obvod Vsetín 13. 10. 2021 

 Výuka žáků s OMJ (projekt APIV) 4. 2. 2022 

 Pravidelné on-line setkávání zájemců z řad ŠMP s okresním metodikem PRCH p. Plškem 
 
 
7.2 PODPORA ŽÁKŮ SE SVP, NADANÝCH A S NÁROKEM NA POSKYTOVÁNÍ JAZYKOVÉ 

PŘÍPRAVY   
 

Práce výchovného, kariérového a sociálního poradenství v uplynulém období školního roku  
2021/ 2022 probíhala podle plánu činností a týkala se oblasti konzultační, poradenské, intervenční, 
metodické a informační. 
V průběhu školního roku došlo celkem k 265 individuálním jednáním a konzultacím s žáky,  
k šetření problematických vztahů žáků a k dalším navazujícím jednáním s rodiči, institucemi, OSPOD, 
PČR, výchovnými poradci základních škol v regionu a pedagogy školy. 
Jednání se týkala problémů vzdělávacích, výchovných, osobních, vztahových, individuálního 
kariérního poradenství, plněním nastavených pravidel, efektivností podpůrných opatření, chování 
žáků ve třídách, agresivního chování, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami apod. 
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Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) je ve škole dlouhodobě nastavena  
a realizovaná. Podpůrná opatření spočívají v poradenské pomoci školy a školského poradenského 
zařízení, úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání, používání 
kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, vzdělávání podle 
individuálního vzdělávacího plánu (IVP) a pedagogické intervence. Podpora žáků se SVP byla  
i formou doučování, které bylo individualizované a zaměřené na aktuální potřeby žáků. Ve školním 
roce 2021/2022 jsme neměli k dispozici asistenta pedagoga.  
Podpůrná opatření 1. stupně škola realizovala sama. Podpora spočívala v minimální úpravě metod, 
organizace a hodnocení vzdělávání a zapojení žáka do kolektivu. První stupeň podpory stanovuje 
škola, a to na základě vlastních pedagogicko-organizačních opatření. Učitelé vychází z pedagogické 
diagnostiky, které jim dávají přehled o schopnostech žáků, jejich stylech učení, jejich osobnosti 
apod. Důležitá je také znalost zdravotního stavu žáků, situace ve třídě, rodinného prostředí a vlivu 
okolí, tedy faktorů, které ovlivňují žáky při jejich učení a školní úspěšnosti.  
Jako velmi úspěšné považuji vzdělávání žáků ve speciální třídě zřízené podle §16, odstavec 9, 
školského zákona ve 3. ročníku v oboru kategorie E – Stravovací a ubytovací služby a ve 2. ročníku 
běžné třídy oboru kategorie E – Stravovací a ubytovací služby. Žáci E oboru získali poprvé 
k vysvědčení i slovní hodnocení, což je významný motivační faktor. 
Podpora nadaných žáků je na naší škole realizovaná zejména přípravou a účastí na soutěžích,  
a to i v celostátních kolech. 
Sociální poradenství je úzce provázáno se školním neúspěchem některých žáků a rodinným 
zázemím. Výborně hodnotíme spolupráci se Sociálně pedagogickou poradnou (SPP), která 
s vytipovanými žáky a jejich rodinami intenzivně pracuje i s možností hmotné podpory. Rovněž jsme 
využili intervence psycholožky ze SPP ve třídě, kde byla prokázaná šikana. Proběhlo  
6 dvouhodinových intenzivních setkání s žáky třídy. 
Kariérové poradenství probíhá zejména formou individuálních konzultací, ale i skupinové 
poradenství i formou spolupráce s Úřadem práce ve Vsetíně. Individuální poradenství je často spjato 
se školním neúspěchem, nevhodným chováním a neomluvenou absencí žáků, které je zase úzce 
propojeno se sociálními problémy rodin žáků. Práce je zaměřena na prevenci a včasný záchyt 
možných potíží a jejich řešení. Individuální konzultace se týkají také změny oboru studia, možnosti 
pokračování ve studiu na VŠ, orientaci na trhu práce sebepoznání, sebepojetí apod. 
Žákům s odlišným mateřským jazykem (OMJ) se věnuje Koordinátorka pro integraci cizinců  
ve vzdělávacím procesu. V uplynulém školním roce studovalo ve škole celkem 7 žáků cizinců, z toho 
2 žáci na základě doporučení školského poradenského zařízení studují s 3. stupněm podpůrných 
opatření a IVP. Součástí této podpory jsou i tři hodiny výuky českého jazyka pro cizince týdně navíc. 
Oba žáci dělají značné individuální pokroky, přesto je jazyková bariéra velká a první ročník budou 
opakovat. Tři žáci s OMJ úspěšně ukončili studium, získali výuční list a byli přijati na nástavbové 
studium. Další dva žáci byli v 1. ročníku maturitního oboru – jazyk český zvládají bez obtíží. 
Výchovná komise (VK) působí ve škole jako poradní orgán ředitele školy, jejímž hlavním cílem je 
důsledné řešení závažnějších problémů chování a prospěchu žáků, neomluvené absence žáků  
a rovněž nastavení preventivních opatření k minimalizaci výskytu rizikového chování žáků. Mezi další 
problémy, kterými se zabývala, patří šikana, zhoršení prospěchu z důvodu nepříznivé osobní situace 
žáků, nevhodné chování během vyučování, nevhodné chování ke spolužákům, vyučujícím i ostatním 
zaměstnancům školy. U žáků je vidět impulzivita, neklid, hyperaktivita, neschopnost se soustředit – 
možná ještě důsledek 1,5 roční distanční výuky. Výrazně se zvýšil počet řešených případů  
pro nevhodné i ubližující chování žáků.  
 
Pravidla a rutina působí na žáky jako bezpečí. Bezpečí a jistota je jedna ze základních potřeb, jejíž 
přiměřené uspokojení slouží k žádoucímu rozvoji každého žáka. Pokud není tato potřeba 
uspokojena, někteří žáci přestanou mít o učení zájem, ztrácejí sebedůvěru, nepříznivě hodnotí své 
schopnosti a odmítají formální i jakékoli jiné vzdělávání. Později může dojít k nevhodnému chování, 
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kterým zakrývají svou vlastní nejistotu. Někteří žáci reagují pasivitou, smutkem, depresemi, 
úzkostmi, přehnanými strachy, ale také agresivitou a sebepoškozováním. 
VK projednávala v uplynulém školním roce 79 případů. 
 

 
7.3 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ  
 
Školní poradenské pracoviště ve školním roce 2021/2022 vykonávalo své pravidelné činnosti s cílem 
zabezpečit systematickou poradenskou podporu v oblasti integrace žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, v oblasti prevence školní neúspěšnosti, předčasného odchodu žáků ze vzdělávání a také 
v oblasti prevence rizikového chování.  

ŠPP poskytovalo podpůrné služby v oblasti kariérového rozhodování žáků a uplatnění vycházejících 
absolventů na trhu práce. Odbornou poradenskou službu zabezpečovali po celý školní rok pracovníci 
ŠPP: školní psycholožka, výchovná poradkyně a školní metodik prevence. Školní psycholožka  
se pravidelně účastnila zasedání Žákovského parlamentu i jednání Výchovné komise.  

V letošním školním roce se uskutečnilo setkání Sborovny - sekce školní psychologové v rámci 
Zlínského kraje. Proběhlo také setkání školních psychologů v rámci Skupinové supervize v Olomouci. 
Školní poradenské pracoviště v letošním školním roce prohloubilo spolupráci s OSPOD, KPPP, SPC, 
klinickými psychology i psychiatry z důvodu zvýšení náročnosti řešených případů.  

Školní rok byl zahájen adaptačním kurzem, jehož průběh žáci hodnotili z 98% jako dobrý a výborný. 
S lektory byli žáci spokojeni v 97% a spokojenost se stmelením kolektivu byla 99%. S organizačním 
zajištěním adaptačního kurzu bylo spokojeno 95% žáků. Na adaptačním kurzu se podařilo 
nastartovat pozitivní vazby v kolektivech, posílit vztahy žáků s pedagogy i vztahy mezi pedagogy 
navzájem.  

Během celého školního roku prošlo ŠPP každý měsíc v rámci skupinové práce i individuálních 
konzultací od 200 do 400 žáků. Realizované činnosti byly zabezpečovány jednak dle plánovaného 
ročního programu ŠPP pro školní rok 2021/2022, ale z velké části bylo potřeba pružně reagovat  
na aktuální situace v jednotlivých třídách, nebo na měnící se psychický stav u jednotlivých žáků. 
Celkem proběhlo 93 skupinových setkání s jednotlivými třídami.  

V tomto školním roce se žáci na  ŠPP obraceli  nejvíce s úzkostnými a depresivními stavy, celkově se 
zhoršením psychiky jednotlivých žáků a s problémy souvisejícími s obnovením prezenční docházky 
do školy. Mnoho žáků popisovalo tzv. „vypadnutí z režimu“ a velké problémy s jeho obnovením.  

Individuálních konzultací s žáky proběhlo během školního roku 201, z toho mnozí žáci přicházeli 
opakovaně. Individuálních konzultací s rodiči nebo společných konzultací s rodiči a žáky proběhlo 
celkem 65. Komunikace s rodiči probíhala také na třídních schůzkách, kde se předávaly podrobné 
informace o fungování ŠPP.  

V rámci plánovaných skupinových činností se jednalo především o systematickou práci s prvními 
ročníky zaměřenou na zvýšení koheze třídy a posilování pozitivní vztahové atmosféry, a také  
na prevenci šikany nebo zneužívání návykových látek. Program byl průběžně přizpůsobován,  
protože žáci chtěli řešit aktuální potíže a problémy v jednotlivých třídách. Z těchto důvodů byl  
ve spolupráci s vedením školy sestaven Hodnotící dotazník, kde mohli žáci vyjadřovat své názory  
a tipy pro zlepšení výuky a školního prostředí. 

Ve všech třídách prvních ročníků se provedlo screeningové sociometrické šetření, díky kterému 
získali třídní učitelé podrobný obraz své třídy a byli upozorněni na ohrožené žáky i na žáky méně 
oblíbené. Potenciálně ohrožené žáky, ale i další žáky ohrožené školní neúspěšností nebo jinými 
problémy, ŠPP nadále sleduje a ve spolupráci s třídním učitelem a pedagogy jim poskytuje 
potřebnou podporu.  
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Za velmi důležitou součást práce ŠPP považujeme i včasné řešení a intervence v případech, kdy je ve 
třídě odhalena šikana, případně mírnější vztahové potíže, ať už mezi žáky, nebo ve vztahu 
k  pedagogům. V uplynulém školním roce jsme podobné situace řešili opakovaně s různými třídami, 
a to i ve spolupráci s Policií ČR. Následovala skupinová práce s jednotlivými třídami i jednotlivci, 
s cílem stabilizovat situaci ve třídě s důrazem na prevenci výskytu nežádoucího chování.   

V rámci spolupráce s dalšími pedagogickými pracovníky proběhlo 198 individuálních konzultací 
s  učiteli v různých formách (rozhovor, dotazníkové šetření mezi žáky a následný rozbor, řešení 
aktuálně vzniklých situací ve třídě). Konzultace byly také zaměřeny na neprospívající žáky a měnící 
se atmosféru v třídních kolektivech. 

V měsíci červnu probíhaly se žáky prvních ročníků závěrečné hodiny, kde žáci hodnotili celoroční 
program se školní psycholožkou. Z dotazníků vyplývá, že celoroční program hodnotili žáci velmi 
dobře nebo dobře z 95%, jako špatný nebo spíše špatný jej hodnotilo jen 5% žáků. Za psycholožkou 
by v případě potíží dokázalo jít 45% žáků, 33% neví, 22% by se na něj spíš neobrátilo. Na otázku, 
jestli mají aktuálně nějaký školní problém, se kterým by mohli jít za psychologem, odpovědělo 16% 
ano nebo spíše ano, 18% nevím a ne nebo spíše ne 66%.  

Činnost ŠPP byla žáky v uplynulém roce velmi dobře hodnocena a  z tohoto hlediska ji lze považovat 
pro své preventivní působení pro žáky, rodiče i pedagogy jako velmi důležitou.   
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8.1 VYHODNOCENÍ ZÁVAZNÝCH STANOVENÝCH UKAZATELŮ  

 

Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2021 

neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet 

Platy  50.727.576,00 51.188.860,00 

Ostatní osobní náklady  87.200,00 175.596,00 

ONIV přímé 20.808.534,00 20.990.575,00 

ONIV provozní 10.119.000,00 10.087.235,00 

NIV ostatní 18.000,00 577.800,00 

Celkem 81.760.310,00 83.020.066,00 
 

investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet 

dotace od zřizovatele 269.000,00 269.000,00 

dotace ze státního rozpočtu                 0,00 0,00 

dotace v rámci ROP 5.106.000,00 5.106.000,00 

dotace ze státních fondů 1.873.000,00 1.873.000,00 

Celkem 7.248.000,00 7.248.000,00 

Odvod z investičního fondu: 1.300.000,00 1.300.000,00 
 

Základní rozpočet školy byl v roce 2021 ze strany zřizovatele 9x upravován. Všechny závazné 
ukazatele rozpočtu v roce 2021 škola dodržela. 
 
 

8.2     VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI PODLE JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ ZA ROK 2021 
 

Činnost Středisko Náklady Výnosy 
Výsledek 

hospodaření 
Rentabilita nákladů 

DČ  

pohostinství - pivnice 20 1.817.525,05 1.822.111,64 4.586,59 0,25% 

autodoprava 21 28.275,57 30.414,23 2.138,66 7,56% 

školení, kurzy 23 31.377,37 31.652,87 275,50 0,88% 

pohostinství – stravování 24 1.438.958,04 1.444.604,74 5.646,70 0,39% 

nájmy 30 859.748,72 920.667,73 60.919,01 7,09% 

Celkem za DČ   4.175.884,75 4.249.451,21 73.566,46 1,76% 
 

Na základě zřizovací listiny, živnostenského oprávnění a v souladu s vydanou směrnicí prováděla 
škola v roce 2021 následující druhy doplňkové činnosti: 

 Hostinská činnost 

 Autodoprava 

 Nájemné 

 Školení, rekvalifikace, pořádání kurzů 
Doplňková činnost byla prováděna pouze v době volných kapacit školy. 
V doplňkové činnosti dosáhla škola v roce 2021 výnosů ve výši 4.249.451,21 Kč. Ve srovnání s rokem 
2020 (4.086.034,66 Kč) došlo k mírnému zvýšení tržeb z doplňkové činnosti o 3,85 %, tj. o 163.416,55 
Kč. Mírné navýšení výnosů je zapříčiněno postupným rozvolňováním pravidel nouzového stavu. 
Tržby z hostinské činnosti v celkové výši 3.266.716,38 Kč jsou o 4,59 % vyšší než v předchozím roce,  
na mírném navýšení tržeb se podepsalo dodržování opatření proti COVID-19. Organizace provozuje 
hostinskou činnost, jedná se o provoz pivnice, stravování – vaření obědů pro cizí strávníky. 
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Organizace v rámci doplňkové činnosti uvařila celkem 20.827 ks porcí. Cena obědu pro cizí strávníky 
činila 82,- Kč včt. DPH. 
Tržby z autodopravy ve výši 30.414,23 Kč jsou o 51,89 % vyšší než v předchozím roce. Projevil se zde 
pravidelný zájem dovozu stravy pro cizí strávníky Domovu Jitka. 
Tržby z pronájmu ve výši 920.667,73 Kč jsou o 1,40 % vyšší než v předchozím roce. Škola pronajímá 
své volné nebytové prostory zejména kanceláře, garáže, pozemky a tělocvičnu. 
Tržby ze školení, pořádání kurzů, rekvalifikací ve výši 31.652,87 Kč jsou o 48,03 % nižší  
než v předchozím roce. Škola realizuje kurzy, školení či rekvalifikace prostřednictvím svářečské školy 
a dalších oborů. Projevil se zde důsledek nouzových opatření, nemožnosti konání školení, kurzů  
a v neposlední řadě i dlouhodobý nezájem o řemeslo. 
V roce 2021 vykázala škola z doplňkové činnosti zisk ve výši 73.566,46 Kč, což je proti roku 2020 
nárůst o 165.929,48 Kč. Tento nárůst je způsobený postupným rozvolňování nouzových opatření 
(otevření pivnice, možnost konání prezenčního školení, návrat sportovních aktivit do tělocvičen, 
apod.), díky tomu se tak jednotlivé  dílčí doplňkové činnosti postupně dostaly o zisku. Rentabilita 
všech druhů doplňkové činnosti je ve výši 1,76 %.  
Prostředky získané doplňkovou činností škola použila k částečnému krytí nákladů na provoz školy 
a  odloučených pracovišť. 
 
 
8.3     TVORBA A ČERPÁNÍ FONDŮ V ROCE 2021 

    (v Kč) 

  
Stav k 31. 12. 

2020 
Tvorba v r. 

2021 
Čerpání v r. 

2021 
Stav k 31.12.2021 

Fond odměn 153.433,00 0,00 0,00 153.433,00 

FKSP 766.460,02 1.052.412,98 962.549,00 856.324,00 

Fond investic 1.079.593,60 11.116.703,00 6.834.019,85 2.156.777,69 

Rezervní fond (413) 140.403,49 60.594,05 21.600,00 179.397,54 

Rezervní fond (414) 671.304,51 502.055,08 357.150,75 816.208,84 
 

Fondy byly tvořeny a čerpány v souladu s jejich schválenými plány. K 31. 12. 2021 byly uvedené 
peněžní fondy kryty finančními prostředky bankovních účtů. Rozdíl byl vykazován u FKSP, 
v souvislosti s proúčtováním zákonného přídělu a čerpání za měsíc prosinec 2021, který bude 
skutečně naplněn a kryt až v měsíci lednu 2022. 
 

Výnosy: 

 z hlavní činnosti byly v roce 2021    celkem   4.760.059,11 Kč 

 transfery (od zřizovatele, MŠMT,…)    celkem 92.118.145,72 Kč 

 hospodářská – doplňková činnost    celkem   4.249.451,21 Kč 
 

Náklady: 
1) z hlavní činnosti školy celkem:  96.863.314,84 Kč 
vybrané nejvýznamnější náklady: 
a) spotřeba materiálu      4.669.399,17 Kč 
b) spotřeba energie      1.533.817,56 Kč 
c) spotřeba jiných nesklad. dodávek    1.578.592,94 Kč 
d) prodané zboží             78.155,73 Kč 
e) opravy a udržování         609.006,93 Kč 
f) mzdové náklady              53.781.218,00 Kč 
e) ostatní služby      6.045.053,44 Kč 
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2) z hospodářské činnosti školy celkem:     4.178.397,68 Kč 
vybrané nejvýznamnější náklady: 
a) spotřeba materiálu       821.642,36 Kč 
b) spotřeba energie            609.513,54 Kč 
c) spotřeba jiných nesklad. dodávek          850.950,74 Kč 
d) prodané zboží      1.050.644,94 Kč 
e) opravy a udržování                  104.521,99 Kč 
f) mzdové náklady        467.516,00 Kč 
e) ostatní služby                    119.031,29 Kč 
 

Výsledek hospodaření: 
a) z hlavní činnosti byl ve výši 14.889,99 Kč 
b) z hospodářské činnosti byl ve výši 73.566,46 Kč 
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9.1 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE  
 
V oblasti zahraniční spolupráce se škola může chlubit velmi silnými zahraničními partnery.  
Jde o vzdělávací agenturu F+U Sachsen gGmbH v Chemnitz v Německu a APLICAPROPOSTA LDA, 
Braga, v Portugalsku, se kterými škola spolupracuje v rámci programu Erasmus+. Přeshraniční 
spolupráci pak škola rozvíjela se SOŠ Púchov na Slovensku.  

 
 
9.2 ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ  
 
Škola v oblasti mezinárodních programů vychází primárně z Evropské internacionalizační strategie. 
Cíl projektů - prevence nezaměstnanosti absolventů škol, jejich zvýšení uplatnění se na evropském 
trhu práce díky ECVET a podpoření motivace žáků ke studiu řemeslných oborů.  
Operativní cíl - udržet zájem o řemeslo, zviditelnit a zatraktivnit rukodělné obory. 
 
S Erasmem+ k lepší perspektivě 
 

Registrační číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA116-060154  
Poskytnutá dotace:  99.794,00 € 
Doba realizace:  29 měsíců od 01.06.2019 do 31.10.2021  
                                                    (prodloužené projektové období) 
V souvislosti s dopady kolem COVID-19 dobíhaly mobility žáků projektu Erasmus+ v  prodlouženém 
projektovém období v Portugalsku. 
1. Stáž, Portugalsko – 20.9. – 4.10.2021 absolvovalo 10 žáků, 1 učitel, 2 doprovodné osoby. 
 
Stážistou s Erasmem 
 

Registrační číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA116-077782  
Poskytnutá dotace:  106 450 € 
Doba realizace: 24 měsíců od 01.09.2020 do 31.8.2022 
                                                    (prodloužené projektové období) 
V souvislosti s dopady kolem COVID-19 dobíhaly mobility žáků projektu Erasmus+ v  prodlouženém 
projektovém období v Portugalsku a v Německu. 
1. Stáž, Portugalsko - 20.9. – 4.10.2021, absolvovalo 10 žáků, 1 odborný učitel a ředitel školy. 
2. Stáž, Německo – 2 absolventi školy, dlouhodobá stáž, 20.9. – 18.12.2021. 
3. Stáž, Německo - stáž proběhla v náhradním termínu a zemi (za Anglii) 25. 6. – 12. 7. 2022,  mobilitu 
absolvovalo 11 žáků, 7 odborných učitelů, 2 doprovodné osoby. 
 
Za poznáním s Erasmem 
 

Registrační číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA121-VET-000055762 
Poskytnutá dotace:  73 508,00€ 
Doba realizace:              15 měsíců od 01. 06. 2022 do 31. 08. 2023 
1. Stáž, Německo - 25. 6. – 12. 7. 2022,  mobilitu absolvovalo 10 žáků. 
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Další plánované výjezdy – mobility žáků, učitelů a absolventů školy tohoto nového projektu budou 
dále realizovány v nastávajícím školním roce 2022/2023. 
Stážisté zapojeni do jednotlivých běhů projektů získali od zahraničních partnerů Certifikáty  
o absolvování stáže a Europassy mobility.  Tyto osvědčení napomáhají stážistům k jejich lepšímu 
uplatnění se na trhu práce nejen v České republice, ale také v rámci Evropské unie. 
 
 
9.3 PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU, NEBO V NICHŽ JE ŠKOLA PARTNEREM 
 
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II – OP VVV  
Číslo projektu:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 
Doba realizace:   1. 1. 2021 – 31. 8. 2023 
Stručný obsah a cíl projektu:  
Hlavním cílem projektu s názvem Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro 
území Zlínského kraje II je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených 
Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, 
matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním 
kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním 
rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce. 
Informace o průběhu realizace projektu v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín: 
Projekt je realizován prostřednictvím těchto aktivit: 

- Sdílené dílny pro výuku žáků ZŠ v rámci polytechnického vzdělávání 
- Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ a SŠ se zaměřením na technické vzdělávání 
- Polytechnické příměstské tábory pro žáky ZŠ 
- Technické aktivity pro žáky gymnázií 
- Aktivity pro děti z MŠ 
- Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora 
- Školní kariérový poradce – personální podpora 
- Vzdělávání pedagogických pracovníků  
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Škola byla ve školním roce 2021/2022 zapojena do celoživotního učení formou profesních kvalifikací 
a aktivní účastí zástupce školy pro celoživotní vzdělávání do projektu Národního pedagogického 
institutu ČR, „UpSkilling“ zaměřeného na vzdělávání dospělých v České republice. Současně 
probíhala intenzivní spolupráce zástupce školy pro CŽV s krajským koordinátorem v tomto projektu, 
včetně práce na revizi profesních kvalifikací.  
Po období, kdy školy byly bezmála 2 roky zavřené a kdy zájem o profesní kvalifikace byl minimální, 
se přece jenom podařilo pro zájemce z řad veřejnosti úspěšně realizovat alespoň 1 zkoušku  
z profesní kvalifikace. Následně tento absolvent získal po úspěšném vykonání závěrečné učňovské 
zkoušky výuční list. Veřejnosti jsme nabízeli celkem 20 profesních kvalifikací v oborovém zaměření 
obráběč kovů, elektrikář-silnoproud, instalatér, opravář zemědělských strojů a kuchař číšník: 
 

23-022-H Soustružení kovových materiálů 
23-023-H Frézování kovových materiálů 
23-022-H Broušení kovových materiálů 
23-022-H Vrtání kovových materiálů 
23-022-H Obsluha CNC obráběcích strojů 
26-017-H Montér elektrických instalací 
26-018-H Montér elektrických sítí 
26-019-H  Montér elektrických rozvaděčů  
26-020-H  Montér slaboproudých zařízení  
26-021-H  Montér hromosvodů  
36-003-H  Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace 
36-004-H  Topenář 
36-005-H  Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení 
29-027-H Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin 
29-028-H Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat 
29-029-H Opravář malé zemědělské mechanizace 
65-001-H Příprava teplých pokrmů 
65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně 
65-004-H Příprava minutek 
65-008-H Složitá obsluha hostů 
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Žáci prezentují školu svými odbornými dovednostmi na různých soutěžích, na akcích připravených 
naší školou nebo pořádaných ve spolupráci se sociálními partnery či různými institucemi. V letošním 
školním roce i přes pandemii COVID-19 se počet těchto akcí výrazně zvýšil škola se může pochlubit 
celou řadou úspěchů. 

 Aktuálně jsou informace o činnostech a aktivitách školy zveřejňovány na webových stránkách školy 
www.sosvsetin.cz.  

 Pro usnadnění rozhodování žákům o své budou profesi a volby studia oboru, připravujeme „Dny 
otevřených dveří“, v rámci kterých se žáci i veřejnost mohou seznámit s tím, jak probíhá teoretická 
výuka, ale i odborný výcvik. Vzdělávací nabídku školy prezentujeme na  Burze škol, pořádané 
Úřadem práce ve Vsetíně. 

 V rámci odborného výcviku žáci pro veřejnost připravují občerstvení a obsluhu při rodinných  
oslavách a vzdělávacích akcích pro firmy, zajišťují výrobu dortů, zákusků, nábytku, opravy 
elektroinstalací, opravy osobních automobilů, výměnu pneumatik a spoustu dalších činností. 

 Pro zvýšení odborných dovedností žáků, ale i veřejnosti pravidelně připravujeme, ve spolupráci 
s předními odborníky, barmanský, carvingový, baristický kurz, a také kurz čepování piva.  

 V průběhu celého školního roku probíhá velmi úzká spolupráce se sociálními partnery, kteří se 
zúčastňují akcí pořádaných naší školou nebo žáci naši školy se organizačně podílí na akcích firem. 

 Průběžně jsou podávány informace o aktivitách školy při různých setkáních – např. Rada rodičů 
(setkání rodičů s vedením školy), zasedání Školské rady, zasedání žákovského parlamentu, setkání 
s výchovnými poradci základních škol, setkání se sociálními partnery školy, veřejnost o úspěších 
našich žáků či pořádaných akcích informujeme prostřednictvím regionálního tisku.  

 Zapojili jsme se do spousty charitativních akcí, jejich výtěžek je věnován tělesně postiženým nebo 
lidem v tíživých životních situacích (Nadační fond Jonášek, Světluška, Bílá pastelka, Život dětem, Liga 
proti rakovině, Vánoční hvězda, aj.).  Žáci prodávali propagační předměty pořádajících organizací. 

 Žáci technických oborů se pravidelně účastní různých stavebních veletrhů, technických jarmarků,  
dnů otevřených dveří firem. Žáci gastro oborů pod vedením svých učitelů připravují velké rauty pro 
300-500 osob, na zakázku např. pro Zlínský kraj (Sportovec Zlínského kraje). Dále připravují catering 
a obsluhují  ve vsetínském zámku, domu kultury či jiných prostorách, při dalších akcích pořádaných 
jak Zlínským krajem, tak i jinými institucemi ve Vsetíně a okolí, např. ocenění nejlepších pedagogů, 
dobrovolníků, sportovců, semináře v rámci projektů aj. 

 V září již tradičně proběhly „Adaptační kurzy“ pro žáky prvního ročníku. Uskutečnily se ve 2 bězích. 
Adaptační kurzy probíhaly v terénním středisku „Hájenka Na Novém světě“ v Semetíně a přilehlém 
okolí. Hlavním cílem bylo seznámení nových třídních kolektivů, vytvoření prvních pozitivních vazeb, 
atmosféry spolupráce a sounáležitosti. Adaptačních kurzů se zúčastnili také učitelé odborného 
výcviku.  

 Dne 14. - 16. 9. 2021 se na naší škole konal „Kurz práce s motorovou pilou, sekačkou  
a křovinořezem“, kterého se zúčastnili studenti oboru tesař, truhlář, elektrikář a opravář 
zemědělských strojů. Jednalo se o kurz akreditovaný, který měl v náplni jak teoretickou,  
tak i praktickou část a byl ukončen předáním certifikátů. Dovedností kurzu bylo příčné řezání  
do průměru 150 mm a kácení do téhož průměru, kosení křovinořezem a benzínovou sekačkou.  

 V sobotu 25. září 2021 se v centru Zlína u institutu T. Bati a v jeho přilehlém okolí uskutečnil 
12. ročník Dne Zlínského kraje 2021, který nabídl všem generacím - účastníků malým i velkým,  
kteří se přišli podívat, bohatý a pestrý program. Jednalo se o  různé soutěže, výstavy, hudební  
a taneční vystoupení, pro dětí zde byla spousta atrakcí, ochutnávky regionálních produktů, ukázky 
lidových řemesel, běh Emila Zátopka, dárcovství kostní dřeně, ukázky záchranářských složek  
a hlavně prezentace středních odborných škol z celého Zlínského kraje.  Naše škola širokou škálu 
našich oborů prezentovala za pomocí letáčků a vystavených poutačů a samozřejmě slovem 

http://www.sosvsetin.cz/
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zúčastněných UOV. Přímo v dějišti výstaviště jsme prezentovali obory cukrář a truhlář. V prodejním 
stánku u cukrářů se prezentovaly zdobené perníky, koláčky a čajové pečivo. Návštěvníkům se také 
velmi líbila maketa dětského dortu, kterou vyrobily žákyně oboru cukrář pod vedením učitelky 
Moniky Vašutové. Ve stancích pro truhláře kde byli učitelé Jan Kratina a Jan Kratina mladší byly 
výrobky našich žaků, které obdivovali malí i velcí návštěvníci. 

 Již popáté byla dne 26. října 2021 Střední odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín a se Vsetínským 
zámkem realizována přehlídka „třináctera“ řemesel pod názvem „Zámek plný řemesel“.  
Žáci základních škol, mateřských škol mohli zhlédnout  prezentace a ukázky z třinácti vyučovaných 
oborů v naší škole. U každého prezentovaného oboru probíhaly pro 270 dětských návštěvníků 
nejrůznější soutěže. Děti si takto mohly na jednotlivých stanovištích vyzkoušet, zda jednou budou 
úspěšným zedníkem, tesařem, truhlářem, instalatérem, elektrikářem, opravářem zemědělských 
strojů, cukrářem, kuchařem, číšníkem, strojařem nebo se budou věnovat opravám aut. Učitelé a žáci 
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín seznámili účastníky také s volnočasovými aktivitami probíhajícími  
ve škole, jako je kroužek truhlářský s výrobou hraček, kroužek virtuální reality, autoopravárenský, 
autodiagnostický, kroužky robotické. Na zámku se také prezentovaly se školou úzce spolupracující 
regionální firmy. Tato spolupráce zajišťuje absolventům bezproblémové pracovní uplatnění  
po ukončení školy. Na akci byl přítomen i syn slavného vynálezce Josefa Sousedíka, Ing. Tomáš 
Sousedík, se kterým se veřejnost mohla setkat osobně. Součástí programu byla také možnost 
seznámit se s bohatou nabídkou zámeckých expozicí a vystoupat na zámeckou věž. 

 Dne 5. 11. 2021 se zúčastnili učitelé odborného výcviku a žáci strojírenských oborů a oboru opravář 
zemědělských strojů ve firmách ZV-Nástroje s.r.o. a Kovar a.s. „Technických jarmarků“. Prezentovali 
zde vzdělávací nabídku školy pro získání maturity nebo výučního listu v technických oborech.  
Tato akce je již po několik let pořádána KHK ZK, se kterou naše škola spolupracuje a je jejím členem. 
Technické jarmarky jsou určené pro žáky základních škol, aby poznali reálné prostředí firem  
a dokázali se tak lépe rozhodovat o volbě svého budoucího povolání. 

 „Carvingový kurz“ pro začátečníky se uskutečnil ve dnech 24. – 25. 11.2021 pro žáky, kteří měli 
zájem získat nové dovednosti. Lektorem kurzu byl mistr ve svém oboru pan Luděk Procházka  
z Benešova u Prahy. Náplní kurzu byla jednoduchá technika vyřezávání do ovoce a zeleniny, kdy se 
z mrkve, červené řepy a dalších druhů zeleniny stávají nádherné růže a další květy. Ovoce se změnilo 
na vkusné dekorace. Tyto výrobky se mohou stát součástí slavnostních stolů při rautech a dalších 
společenských akcích jako vhodné dekorativní prvky. Získané dovednosti  mohou žáci využít nejen 
ve svém dalším profesionálním životě, ale i doma při zdobení slavnostních stolů. 

 „Lyžařského a snowboardového kurzu“ se v břenu 2022 zúčastnilo 37 žáků naší školy. Kurz probíhal 
ve Velkých Karlovicích, lyžařský areál Kyčerka. Třetina žáků absolvovala kurz na snowboardech, 
ostatní na lyžích. Tento pozdní termín hrozil nedostatkem sněhu, ale podmínky pro lyžování byly 
vynikající. Upravené sjezdovky a minimum lyžařů. V odpoledních hodinách byly pro žáky připravené 
přednášky, sportovní aktivity a kulturní program. 

 V březnu 2022 se naše škola spolupodílela na akci „Humanitární pomoc pro Kyjev“,  
jejímž organizátorem byla Církev bratrská Maják Vsetín ve spolupráci s Městem Vsetín, Diakonií 
Vsetín, Charitou Vsetín, Elimem Vsetín a MVK Vsetín. Cílem bylo vypravení kamionu s humanitární 
pomocí do ukrajinského hlavního města. Sběr potřebného materiálu probíhal na několika místech 
ve Vsetíně i jeho okolí. Včera plně naložený kamion odjel do Kyjeva, a naše škola ta tom má obrovský 
podíl, neboť jsme pro tuto akci dodali spoustu potřebného materiálu.  

 Po delší odmlce se naše škola v březnu 2022 znovu zúčastnila soutěže „Autoopravář Junior 2022“. 
Z pochopitelných důvodu zrušení mnoha akcí, na kterých by se školy mohly porovnávat, to bylo  
po čase čerstvé osvěžení a výzva ke změření sil ve znalostech z teoretické a praktické výuky.   
Pro „školní kolo“ byl stanoven termín 27. 1. 2022 a měření znalostí probíhalo zde na Benátkách. 
Krajské kolo se pak konalo 9. 3. 2022 v Kroměříži, a do něj se nominovali automechanici Marek 
Pinďák a Jakub Mitáček. Zde se oběma podařilo uspět na hezkém 3. místě v hodnocení družstev, 
přičemž Marek Pinďák na krásném 4. místě a Jakub Mitáček na 9. příčce v jednotlivcích. 
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 Ve dnech 28. 3 – 7. 4. 2022 se na odloučeném pracovišti OP Bečva konal „Koktejlový kurz“ pro žáky 
2. a 3. ročníku oboru Kuchař - číšník a Cukrář pod vedením zkušeného barmana Adama Navrátila. 
Kurz je u žáků velmi oblíbený, protože si vyzkouší práci za barem, techniku míchání nápojů, poznají 
moderní barmanský inventář a mohou ochutnat různé druhy koktejlů. Závěrečná zkouška se skládala 
z testu a praktického předvedení míchání nápojů, poté žáci obdrželi certifikát. Žáci odcházejí, 
nadšeni a obohaceni zkušenostmi, které využijí ve svém budoucím povolání. 

 Dne 19. 5. 2022 v Podnikatelském inovačním centru ve Zlíně proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků 
nejlepších podnikatelských záměrů soutěže „Můj 1. milion“ pro rok 2022, jejímž vyhlašovatelem je 
již 15 rokem Technologické inovační centrum s.r.o. Zlín. Kreativní a prestižní soutěž je určena 
zájemcům z řad středních a vyšších odborných škol, dále školám vysokým i široké veřejnosti  
ve Zlínském kraji, kteří si chtějí otestovat svůj podnikatelský nápad. Za naši školu se připravoval pod 
vedením Mgr. F. Vyškovské  v kategorii střední školy žák nástavbového studia Podnikání 2. N, Jakub 
Žídek. Jakub úspěšně absolvoval první kolo, kde se přihlásilo 27 záměrů ze středních škol.  
Díky skvělému propracování podnikatelské myšlenky dále postoupil do finálového kola mezi komisí 
vybraných 12 nejlepší podnikatelských záměrů. Jakub předvedl skvělou obhajobu před odbornou 
porotou, která byla složena ze zástupců partnerů soutěže, investorů a osobností českého podnikání 
a výsledkem bylo: 

 Jakub Žídek - 3. místo v soutěži v kategorii středních škol spojené s ekonomickým, 
finančním, účetním a obchodně marketingovým poradenstvím, finanční odměna 
s projektem „ Jakub Žídek - Fotograf“.  

V kategorii Středních škol jsme od odborné komise získali  i dvě nominace (v každé kategorii jsou 
navrženi tři kandidáti) na ceny v kategoriích: 

 Nejaktivnější střední škola zlínského kraje v podpoře podnikatelského myšlení u studentů 

 Nejaktivnějšího pedagog v soutěži Můj první milion - Mgr. F. Vyškovská  
Tyto nominace a ceny od odborné komise se udělují těm středním školám a pedagogům,  
jež spolupracují s TIC Zlín, organizují pro své studenty nad rámec běžného vyučování podnikatelské 
projekty, workshopy, zároveň působí v rámci komunikační kampaně soutěže a výrazně podporují 
podnikatelské myšlení u svých žáků. I přes to, že se nominace neproměnily v cenu, je nám velkou 
ctí, že nás odborná komise zařadila do obou oceňovaných kategorií. 
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12.1     ODBORNÉ A SPORTOVNÍ SOUTĚŽE – POČTY ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁKŮ         
 

 
Název soutěže, přehlídky 

Počty účastníků : 

Školní a               
okrsková 

kola 

Okresní 
kolo 

Oblastní 
kolo 

Ústřední 
kolo 

EVVO soutěž – Enersol    5  

Přírodovědný klokan 63    

Matematická soutěž třídních kolektivů   19  

Můj 1.milion   1  

Automechanik Junior 2022   2  

Soutěž o křišťálovou kouli    4 

Středoškolská futsalová liga  8   

Přebor SŠ ve florbalu  17   

 
 
12.2     JINÉ VÝZNAMNÉ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY ŠKOLY – POČTY ŽÁKŮ 
 

AKCE PRO ŽÁKY – KURZY, EXKURZE, VÝSTAVY, VELETRHY, BESEDY, PŘEDNÁŠKY, KINO, DIVADLO, TESTY 

Úsek teoretického vyučování 

 Datum Název akce Počet účastníků 

1. – 3.9.2021 Adaptační kurz 84 

8.9.2021 Výstava fotografií 13 

8. – 10.9.2021 Adaptační kurz 90 

14. – 16.9.2021 Kurz motorovou pilou a křovinořezu 14 

17.9.2021 Podzimní srdíčkové dny 4 

20.9.2021 Ukliďme svět 12 

23.9.2021 Exkurze do pevnosti poznání Olomouc 15 

24.9.2021 Chovatelská výstava 8 

25.9.2021 Den ZK 2 

29.9.2021 Exkurze do pevnosti poznání Olomouc 15 

1.10.2021 Zážitkový program – Závislost tady a teď 30 

4.10.2021 Zážitkový program – Závislost tady a teď 20 

5.10.2021 Zážitkový program – Závislost tady a teď 20 

7.10.2021 Odborná exkurze Valtice 39 

11.10.2021 Zážitkový program – Závislost tady a teď 20 

11.10.2021 Dny duševního zdraví 18 

19.10.2021 Odborná exkurze 10 

26.10.2021 Ukliďme svět 11 

3.11.2021 Veletrh práce a vzdělávání  3 

21.12.2021 Vánoční Vsetín 78 

21.12.2021 Den s třídním učitelem 25 

10.3.2022 Odborná exkurze - Hasičská zbrojnice VS 19 

14.-18.3.2022 Lyžařský a snowboardový kurz 37 

21.3.2022 Odborná exkurze - Hasičská zbrojnice VS 26 
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29.3.2022 Prezentace firmy ALCALAST 16 

1.4.2022 Divadlo Zlín – Donaha! 22 

4.4.2022 Baťův institut Zlín  19 

7.4.2022 Odborná exkurze - Muzeum masa Krásno  6 

13.4.2022 Filmové představení Zlín – Přes hranici 23 

26.4.2022 Odborná exkurze - Expozice Princip Baťa 13 

27.4.2022 SŠ mistrovství ČR v požárním sportu 2 

28.4.2022 Odborná exkurze - Masna Švirák 8 

3.5.2022 Exkurze – Hvězdárna  Vsetín 8 

3.5.2022 Odborná exkurze - Hotel u Vychopňů 4 

3.5.2022 Turistická vycházka 125 

3.5.2022 Návštěva knihovny 27 

3.5.2022 Výstava Vs zámek 15 

3.5.2022 Odborná exkurze – ČOV Vsetín 14 

4.5.2022 Pietní akt k výročí konce 2.sv.války 17 

10.5.2022 Odborná exkurze – KORADO 9 

12.5.2022 Odborná exkurze - Masna Švirák Vsetín 9 

17.5.2022 Odborná exkurze – Autoporavárenská dílna Vsetín 16 

18.5.2022 Historické památníky Vsetína 20 

19.5.2022 Odborná exkurze – CONTIMADE Kaňovice 15 

24.5.2022 Odborná exkurze – ČOV Vsetín 17 

25.5.2022 Odborná exkurze – Penzion Hluboká Vsetín 10 

26.5.2022 Historické památníky Vsetína 17 

27.5.2022 Poznávání dřevin 7 

27.5.2022 Charitativní akce – Srdíčkové dny 7 

30.5.2022 Historické památníky Vsetína 13 

1.6.2022 Odborná exkurze – Truhlářství Raška 8 

2.6.2022 Sportovní den 93 

2.6.2022 Výstava - Vsetínský  zámek 4 

2.6.2022 Návštěva MVK Vsetín 15 

3.6.2022 Konference Barcamp Zlín 3 

7.6.2022 Historické památníky Vsetína 14 

10.6.2022 Filmové představení Kino Vatra 74 

14.6.2022 Řekni drogám ne 115 

15.6.2022 Odborná exkurze – Úpravna vody Karolinka 15 

15.6.2022 S námi za jeden provaz 3 

20.6 - 22.6.2022 Vodácký kurz 13 

21.6.2022 Školní výlet 19 

22.6.2022 Školní výlet 37 

23.6.2022 Školní výlet 64 

24.6.2022 Školní výlet 65 

24.6.2022 Přesná jízda s Kayaku 3 

25.6 - 12.7.2022 Erasmus+ stáž žáků a učitelů Německo - Chemnitz 12 

27.6.2022 Turistická vycházka 50 

27.6.2022 Školní výlet 17 

27.6 - 28.6.2022 Cyklistický výlet 11 

28.6.2022 Školní výlet 103 

28.6.2022 Odborná exkurze - SME,STK,TS Vs Bobrky 16 
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29.6.2022 Školní výlet 48 

29.6.2022 Odborná exkurze - KOVARSON 15 

29.6.2022 Vsetínsko - púchovské cyklotoulky 12 

Úsek praktického vyučování 

 Datum Název akce Počet účastníků 

13.9.2021 Setkání firem s rodiči a žáky 2 roč. školy  30 

14.9.2021 Exkurze do firmy Hirschmann Automotive VS s.r.o. 6 

16.9.2021 Exkurze do firmy Hirschmann Automotive VS s.r.o. 6 

22. – 24. 9. 2021 Mezinárodní stavební veletrh – FOR ARCH 13 

25.9.2021 Den Zlínského kraje 7  

8.10.2021 Exkurze do cukrárny v Rožnovském pivovaru 14 

26.10.2021 Exkurze do firmy Wicke CZ s.r.o. Slušovice 13 

1.11.2021 Exkurze do hotelu Kohútka a Portáš 10 

3.11.2021 Veletrh vzdělávání Zlín 3 

9.11.2021 Exkurze do Rožnovského pivovaru 11 

9. – 12. 11. 2021 Elektromontážní práce ve firmě ZV-Nástroje Vsetín 4 

17.1.2022 Exkurze do SŠ pro sluchově postižené 10 

19.1.2022 Exkurze do firmy Trimill a.s. 7 

2.3.2022 Exkurze do Grand hotelu Tatra 20 

31.3.2022 Exkurze do firmy Austin Detonator s.r.o. 12 

20. – 21.4.2022 Soutěž Zlatý pilník 1 

22.4.2021 Mezinárodní stavební veletrh Brno 14 

29.4.2022 Odborná stáž – hrad Buchlov 4 

2.5.2022 Exkurze do pražírny kávy Tucan Café 4 

4.5.2022 Exkurze do cukrárny a čokoládovny v Rožnovs. pivovaru 23 

6.5.2022 Exkurze do pražírny kávy Tucan Café 11 

10.5.2022 Exkurze do firmy CORADO Česká Třebová 11 

12.5.2022 Exkurze do firmy AKC Production s.r.o. Vizovice 11 

13.5.2022 Exkurze do firmy ZV-Nástroje s.r.o, M&V s.r.o., Stimzet 12 

17.5.2022 Exkurze do firmy Hirschmann Automotive VS s.r.o. 11 

19.5.2022 Mezinárodní veletrh Ampér Brno 11 

21. – 22.5.2022 Jonáškovo zábavné odpoledne 5 

25.5.2022 Exkurze do firmy TES Vsetín, s.r.o. 9 

26.5.2022 Exkurze do firmy Trimill a.s. 9 

27.5.2022 Exkurze do firmy Mayer & Cie. CZ, s.r.o. 12 

3.6.2022 Turistický výšlap Sirákov 13 

13.6.2022 Exkurze do firmy PWO Czech Republic Val. Meziříčí 10 

14.6.2022 Exkurze do firmy ZV-Nástroje s.r.o 10 

15.6.2022 Exkurze do firmy AKC Production s.r.o. Vizovice 10 

16.6.2022 Exkurze do firmy AKC TOOL TECH CZ s.r.o. Jablůnka 10 

17.6.2022 Exkurze do firmy Stín Kovo s.r.o. Vsetín 10 

20.6.2022 Exkurze do firmy Koma Modular s.r.o. Vizovice 12 

25. 6. - 2. 7. 2022 Erasmus+ 10  
 

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín ve školním roce 2021/2022 uspořádala pro své žáky                                 
113 výchovných a vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 2 300 účastníků.  
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12.3     MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY 
 

Na začátku školního roku 2021/2022 byla žákům nabídnuta možnost zúčastnit se činnosti  
ve 14 zájmových kroužcích. Níže je uvedena nabídka zájmových kroužků a jejich vedoucí.  
 

1. Solidworks, Solidcam, 3D tisk     (Ing. Kozáček) 
2. Podnikatelské dovednosti      (Mgr. Vyškovská, 3 žáci) 
3. Kondiční posilování       (PhDr. Mišun, 10 žáků) 
4. Fotografický kroužek      (Bc. Navrátil) 
5. Míčové hry (basketbal, volejbal, florbal)    (Mgr. Martinec) 
6. Ekologický kroužek       (Ing. Bednařík) 
7. Německý jazyk       (Mgr. Vránová) 
8. Kdo si staví, nezlobí      (Mgr. Adamík) 
9. Kroužek - Chytrý kutil      (Ing. Štědrý; 6 žáků) 
10. Autodiagnostika a opravárenství – projekt IKAP     (Ing. Grund; p. Klain, 8 žáků) 
11. Dřevěné hračky – projekt IKAP     (p. Kratina ml; 12 žáků) 
12. Motorkářský kroužek – projekt IKAP    (Mgr. Pekárek, 11 žáků) 
13. Kroužek virtuální reality – projekt IKAP    (Ing. Štekl, 8 žáků) 
14. Lego elektro – projekt IKAP     (p. Juráň A., 7 žáků) 
    

Pro následující školní rok předpokládáme otevřít minimálně stejný počet kroužků jako ve školním 
roce 2021/2022. Rozhodující však bude především zájem žáků.  
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Škola spolupracuje s více než 50 firmami, především ze vsetínského regionu. Naprostá většina z nich 
jsou smluvní pracoviště školy, které pomáhají škole především se zajištěním odborného výcviku 
žáků. Mnohé firmy se aktivně podílí na náborových akcích školy a dalších činnostech. V oblasti 
stipendií pro žáky strojírenských, elektro oborů a oboru Opravář zemědělských strojů školu 
podporuje 21 regionálních firem sdružených do „Aliance pro podporu strojírenství  
a řemesel“.  
Hlavní oblasti spolupráce s firmami v roce 2021/2022: 
a) Spolupráce při profesním směřování žáků ze ZŠ 

• náborové akce pro žáky ZŠ byli uskutečňovány prostřednictvím Dnů otevřených dveří, 
předváděním řemesel na Vsetínském zámku, v rámci akcí mateřských škol, Jonáškova 
zábavného odpoledne, při výuce žáků ZŠ v dílnách na Bobrkách v rámci projektu IKAP II, 
dále propagací vzdělávacích oborů školy na burzách vzdělávání organizovaných městem 
Vsetínem nebo ZK, Technických jarmarcích pod patronací KHK ZK apod.  

• ovlivňování profesní orientace budoucích žáků školy  bylo realizováno např. nabídkou 
finanční podpory formou firemních stipendií  

b) Spolupráce při vzdělávání žáků na SŠ 
• participace na tvorbě školních vzdělávacích programů, odborná evaluace obsahu 

vzdělávání 
• zajištění odborného výcviku žáků v partnerských firmách  
• setkávání žáků a rodičů s firmami 
• stipendium pro žáky 
• další podpora vzdělávání (přístrojová technika, materiál, nástroje, finanční dary, učební 

materiály, audiovizuální programy, novinky – transfer informací, poznatků)  
• stáže odborníků z praxe pro seznámení se speciálními technologiemi v dílnách školy  
• odborné exkurze a odborné stáže žáků v partnerských firmách 
• participace na přípravě zadání závěrečných zkoušek a účast v komisích u těchto zkoušek 
• možnosti sebeprezentace partnerských firem před žáky závěrečných ročníků využitím 

propagačních materiálů  
• podpora orientace absolventů pro získání budoucího zaměstnání v partnerských firmách 

c) Další formy spolupráce 
• společné aktivity v public relations, společné“ webové prostředí (firma ve škole, škola ve 

firmě  – nabídky pracovních příležitostí) 
• příprava programů celoživotního vzdělávání pro dospělou populaci 
• příprava elektronického katalogu pro žáky ZŠ 
• partnerství v projektech EU (IKAP II) 
• cukrářské a truhlářské předváděcí akce pro školy, zaměstnavatele a širokou veřejnost 

 
Během školního roku byla podporována spolupráce s mateřskými a základními školami v okrese 
Vsetín, dále s Cechem topenářů a instalatérů ČR, Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, Cechem 
kuchařů a číšníků okresní a krajskou hospodářskou komorou, Úřadem práce ve Vsetíně  
a dalšími sociálními partnery města a kraje.          
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Ve školním roce 2021/2022 byly ve škole provedeny tři zásadní externí kontroly. 
 
Tou nejdůležitější byla komplexní kontrola ČŠI, která se uskutečnila v termínu 19. – 26.11.2021.  
Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 
poskytovaného školu za období od poslední inspekční činnosti. Ve všech hodnocených oblastech 
výrazně převažovala pozitiva. Jako nadstandardní pak byly ČŠI vyhodnoceny: 
- kvalitní práce s výsledky vzdělávání 
- úroveň poskytovaných školních poradenských a konzultačních služeb 
- účelné a oboustranně přínosné partnerské vztahy se zaměstnavateli 
- výborné výsledky žáků školy při dovednostních soutěžích oborů Cukrář a Instalatér. 
Českou školní inspekcí nebyla zjištěna žádná porušení právních předpisů. 
(viz Inspekční zpráva čj. ČŠIZ-990/21-Z) 
 
Dále byla ve škole provedena externí kontrola OSSZ. Předmětem kontroly bylo plnění povinností 
v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolu provedly zaměstnankyně 
OSSZ. Kontrola proběhla v termínu 7. 10. a 29. 10. 2021 bez zásadních kontrolních zjištění  
a připomínek. 
 
Poslední významnou kontrolou, která byla ve škole provedena, byla externí kontrola Finančním 
úřadem pro Zlínský kraj. Předmětem kontroly byla kontrola skutečností rozhodných pro správné 
zjištění a případné stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně § 44 a 44a zákona č. 218/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve strukturálních fondů EU 
a státního rozpočtu Ministerstvem pro místní rozvoj na základě Registrace akce a rozhodnutí  
o poskytnutí dotace na projekt s názvem Modernizace CNC obrábění, reg. č. 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002778 ve výši 14.679.900,- Kč. Kontrolu provedly zaměstnankyně FÚ 
Vsetín. Kontrola proběhla v termínu od 9. 9. 2021 – 25. 1 2022. Namátkovou kontrolou skutečností 
rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně nebylo shledáno 
porušení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), v rozhodném znění.  
 
 
 
 

 

Ve školním roce 2021/2022 nebyla doručena žádná žádost o poskytnutí informace v souladu  
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhláškou č. 442/2006 Sb. 
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Škola má vypracovaný Strategický plán rozvoje školy. Tento materiál byl zpracován širokým 
kolektivem pracovníků školy a obsahuje klíčové oblasti a strategické cíle školy. Plán je průběžně 
kontrolován a doplňován. Na základě jeho evaluace pak lze konstatovat, že se škole velmi dobře 
daří naplňovat cíle školních vzdělávacích programů pro všechny vyučované obory vzdělání. 

     
Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 12. října 2022. 

  
 
 
Ve Vsetíně dne  13. října 2022 
 
 
 
 
 
Mgr. Marek Wandrol 
ředitel školy  


