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Základní informace o škole 
 
Název školy: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov 
 
Identifikátor :  600 008 487 
 
Adresa :  Friedova 1469,  393 01 Pelhřimov, www.spssou-pe.cz,   
   škola@spssou-pe.cz 
 
IČO :   14 450 470 
 
Ředitel školy:  Ing. Jaroslav Plášil 
 
Škola sdružuje : Střední průmyslová škola – kapacita 450 žáků 

Střední odborné učiliště  - kapacita 855 žáků 
Domov mládeže – kapacita – 210 lůžka 
Školní jídelna – kapacita 1 620 stravovaných 

 
Odloučená pracoviště : 
   Pelhřimov, Friedova 1469 
   Pelhřimov, Komenského 1467 

Pelhřimov, Růžová 34 
   Pelhřimov, Friedova 1092 

Pelhřimov, Solní  
Pelhřimov, Slovanského bratrství 2135 
Pelhřimov, Křemešnická 298 

 
Zřizovatel :  Kraj Vysočina 

  právní forma: kraj – veřejnoprávní korporace, IČO 70 890 749 
  Žižkova 57 

587 33 Jihlava 
 

Školská rada:  devíti členná, Mgr. Michaela Richterová – předsedkyně 
    

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Pelhřimov, Friedova 1469, (dále 
škola) ve školním roce 2010/2011 zabezpečovala výchovu a vzdělávání ve smyslu vědeckého 
poznání, v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. K prioritám práce ve 
škole patřila práce s žákem a vytvoření podmínek pro jeho maximální možný intelektuální a 
mravní rozvoj. 

Organizace školy byla řešena ve smyslu platných právních předpisů ve školství. 
Zřizovatelem je kraj Vysočina, škola plní své povinnosti vyplývající ze zřizovací listiny č. 
058/06/01/ZK ze dne 20. 11. 2001 ve znění platných dodatků. 

Škola zajišťovala výuku a výchovu ve studijních oborech – Informační technologie, 
Strojírenství, Mechanik seřizovač, Silniční doprava, Mechanik elektronik, Operátor oděvní 
výroby a Operátor dřevařské a nábytkářské výroby. V učebních oborech připravujeme žáky 
v oborech Zámečník, Elektrikář, Truhlář a Kadeřník. V nástavbovém studiu se připravují žáci 
v oboru Podnikání v denní a dálkové formě. 
 
 
Škola měla 29 tříd v denní i dálkovém studiu v počtech podle výkazu S 8-01:  
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- 1. ročník – 212 žáků 
- 2. ročník – 228 žáků 
- 3. ročník – 182 žáků 
- 4. ročník – 107 žáků 
- Celkem   729 žáků 

 
Personální zajištění výuky 
 

   Fyzicky  Přepočtené 
  Ředitel      1           1 
  Zástupci ředitele    3          2,5 
  Učitelé  teorie   41        37,7 
  Učitelé praktické výuky 22        19.8 

Vychovatelé         6          6   
  Ostatní    46        43,1 
 

Celkem            119                 110,1 
 
 

Teoretické vyučování má v současné době k dispozici 42 učeben s 960 učebními 
místy. Praktické vyučování probíhá na 28 dílnách. Pro ubytované žáky je k dispozici 74 lůžek, 
které byly plně obsazeny žáky školy. 

 
Aktivity školy  

 
Škola se trvale zabývá problematikou vnitřní a vnější evaluací vzdělávání. Byly 

prováděny pravidelné hospitace a kontroly, vyhodnocování klíčových dovedností a znalostí 
žáků a tříd - metodické komise, pedagogické rady. Jsou průběžně vyhodnocováni problémoví 
žáci – jejich přístup ke studiu, aktivity učitele a spolupráce s rodiči. Řeší se a vyhodnocuje 
účast ve vyučování a celkové výsledky jednotlivých předmětů. V tomto školním roce se žáci 
školy zapojili do 2 dobročinných akcí „Píšťalka a Světluška“. Škola spolupracuje s budoucími 
zaměstnavateli žáků mimo jiné konáním praxí na provozních pracovištích. Byla provedena 
rekonstrukce topení a přívod vody do budovy tělocvičen.  Na poli mezinárodní spolupráce 
byly v rámci projektu uskutečněny výměny žáků s partnerskou školou v Německu. Projekt 
podpořil Kraj Vysočina a město Pelhřimov, výrobky žáků v dřevozpracujících oborech byly 
předány žákům základních škol. Žáci školy se rovněž účastnili na soutěžích, sportovních, 
odborných dovedností a vědomostí od místních, přes okresní, krajské a celostátní soutěže. 
Výsledky žáků byly většinou na solidní úrovni. V tomto školním se žáci školy zúčastnili 13 
soutěží vyšší úrovně a dosahovali dobrých umístnění. Vedle účasti na soutěžích škola sama 
zorganizovala krajskou soutěž oboru Truhlář.  K nejlepším umístěním na soutěžích patřilo: 

 
1. místo Mech. elekt. krajská  Třebíč  
3. místo  Elektrikář krajská  Třebíč 
4. místo   Truhlář krajská  Pelhřimov 
1. místo Mech. seř. Krajská Žďár nad Sázavou 
2. místo Zámečník krajská  Žďár nad Sázavou 

 
V rámci studia škola organizovala 1 kurz lyžařského výcviku. Dále 1 x zahraniční 

zájezdy žáků, 3 kulturní zájezdy do divadel, zejména Národního divadla, řadu odborných 
exkurzí do podniků a řadu exkurzí do místních podniků (nové technologie výroby) a zájezdy 
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na různé odborné výstavy. Za účelem informovanosti veřejnosti o činnosti školy se konají 
„Dny otevřených dveří“ a účastní se přehlídek středních škol v regionu. Jsou využívány 
místní sdělovací prostředky /tisk, televize/. Škola se prezentuje na různých akcích – veřejné 
soutěže kadeřníků, divadelní představení, módní přehlídky a další. Je zpracován propagační 
materiál školy, který se průběžně inovuje. 
 Průběžně probíhá vzdělávání pedagogických pracovníků. Problémy má školy se 
získáváním kvalifikovaných pracovníků pro výuku některých odborných předmětů. V rámci 
možností probíhá doplňování pedagogického vzdělávání u odborných učitelů.  

 
Česká školní inspekce 

 
 Ve školním roce 2010/2011 nebyla provedena ze strany ČŠI žádná kontrola. 
 
 

Spolupráce s organizacemi 
 Škola v průběhu školního roku spolupracovala s řadou sociálních partnerů. K hlavním 
partnerům školy patřily, zaměstnavatelé absolventů školy, Úřad práce a odborová organizace 
školy. 

 V rámci spolupráce se zaměstnavateli byla pozornost zaměřena na realizaci praktické 
výuky a exkurzí na provozních pracovištích zaměstnavatelů a podporu výuky na škole ze 
strany zaměstnavatelů. Na provozních pracovištích byly prováděny exkurze a praktická výuka 
ve strojírenských oborech – Agrostroj Pelhřimov, EDSCHA Kamenice nad Lipou, CONTEG  
Pelhřimov, Bosch diesel Jihlava, KOVOTVAR Pacov, Bluetech Pacov a další firmy. 
V oborech zpracování dřeva se jednalo o firmy –DDL Lukavec, Forsace Pelhřimov, 
Truhlářství – Kos Pacov, Truhlářství Peřina Žirovnice, Profil nábytek Humpolec a další. Žáci 
v textilních oborech měli praktickou výuku napracovištích – DUP Pelhřimov, Takko Faschion 
Pelhřimov, Triatex Group Pelhřimov a další. Žáci elektrooborů konali praktickou výuku - 
HKH Pelhřimov, Elektro VD Pacov, MVK elektro Humpolec, Promont Košetice a další. V 
oboru Silniční doprava žáci konali praxi - Ford FOPO Pelhřimov, Autoservis Benda Počátky, 
TULACH Loket, Auto Racek Humpolec a další. Žáci oboru Kadeřník konali praxi - 
Kadeřnictví Styl Pelhřimov, Kadeřnictví - holičství Medvídek Humpolec, Kadeřnictví 
Vladislava Chalupová Třešť, Kadeřnictví Dáša Jindřichův Hradec, Kadeřnictví Bedřiška 
Hlaváčková Havlíčkův Brod, Kadeřnictví Eva Jindrová Humpolec a další. V oborech IT 
konali žáci praxi - JHCOMP  J. Hradec, CORA computer Třešt, Počítačík s.r.o. Praha 5, 
Stampi Pelhřimov, MATRIGO Velké Meziříčí, MBIT s.r.o. Dačice a další. 

 Spolupráce s Úřadem práce Pelhřimov byla zaměřena na rekvalifikace registrovaných 
nezaměstnaných a předávání informací budoucím absolventům naší školy. V rámci 
rekvalifikace bylo zaškoleno 15 nezaměstnaných. V kurzu sváření proběhla ve spolupráci 
s ÚP rekvalifikace 37 účastníků. K 31. 8. 2011 bylo na Úřadě práce Pelhřimov registrováno 
celkem 10 absolventů naší školy. Z toho bylo 7 z 3letých učebních oborů a 2 vyučení 
s maturitní zkouškou a 1 z maturitních oborů SPŠ. 
 Ve spolupráci s odborovou organizací byla upravena kolektivní smlouva. Vzhledem 
ke snížení objemu přídělu do FKSP byla upravena směrnice „O zásadách čerpání FKSP“. 
Zejména došlo redukci darů z FKSP při životních a pracovních výročí. Současně s tím byl 
zrušen příspěvek na rekreaci. V průběhu školního roku bylo společně uspořádáno setkání 
pracovníků a řešeny personální záležitosti. V rámci snížení počtu žáků na škole bylo 
projednáno snížení počtu pracovníků v počtu 9. Vedení školy projednalo s odborovou 
organizací čerpání dovolené o hlavních prázdninách. 
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REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNHO 

PROGRAMU SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

NA SPŠ A SOU PELHŘIMOV 
                   
                                              
 

1.  Výchova ke zdravému životnímu stylu. 

q Seznámení žáků při zahájení šk. roku s programem Sociálně-patologických jevů a 

upozornění na nebezpečí drog projevující se návykovostí (tř. uč., UOV, vychovatelé) 

q V hodinách CHE, ZDR, OBN, PSY jsou využívány pomůcky – publikace týkající 

se projektu : Řekni drogám ne, Vyber si zdraví apod. 

q V hodinách CHE, OBN, PSY jsou zařazena témata týkající se zdravého životního 

stylu, zdravé životosprávy, návykových látek a jejich škodlivostí na zdraví člověka 

(cigarety, alkohol a další drogy). Video k dané tématice : Drogy a neutrony, Past, aj. 

q V předmětu ZE je celá kapitola věnována problémům rizik, která ovlivňuje zdraví 

člověka (přirozená a civilizační rizika). Žáci si připravují aktuality z denního tisku a 

časopisů, diskutují o nich.V hodinách ČJL – práce s literárními texty o drogové 

problematice (např. My děti ze stanice ZOO) – Z2, T2 

q Beseda o zdravé výživě.-PO1,1.roč. 

 

2. Zvýšení odolnosti mládeže proti , negativnímu působení nabídky   

   drog a dalších sociálně patologických jevů 

q Zpracováno do osnov OBN, PSY. 

q Čtvrtým rokem soustavně pracuji s žákyní (PO1) v nácviku komunikačních 

dovedností 

q V nástavbě, OV4 proběhl na hodině PSY nácvik komunikačních a asertivních 

dovedností (modelové situace)  
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q Videoprogram : Drogová závislost, Oči hadů –1roč. 

q Relaxační techniky – OBN, PSY, ČJL 

q Podpora individuality a sebevědomí žáka zároveň se schopností nést odpovědnost 

za vlastní rozhodnutí a skutek – OBN, PSY, ČJL 

q Besedy na OBN : Návykové látky – drogy, alkohol, kouření  

                               Rasismus, násilí, intolerance 

                               Kriminalita mládeže 

                               Šikanování mezi žáky, prevence 

                               Světový terorismus 

                               Volba budoucího povolání  

 

3. Rozvíjet spolupráci s rodinou a zvyšovat výchovné kompetence rodičů 

q Výchovná poradkyně , tř. učitelé, UOV – spolupracují s některými rodiči žáků u 

kterých prudce klesl prospěch nebo mají kázeňské, zdravotní aj. problémy. 

q Rodiče na třídních schůzkách byli informováni o programu Škola bez drog, 

upozorněni na zvýšený tlak prodejců drog na mladou generaci a možné důsledky 

drogové závislosti na zdraví jedince 

q pohovory s rodiči na třídních schůzkách 

q pohovory s rodiči podle potřeby – průběžně po celý školní rok, informace o 

chování, prospěchu a zájmech žáka 

q pohovory se žáky : kontroly žákovských knížek, vysvědčení 

q Řešení problémů průběžně po celý rok  

q Při zvláštním chování některých žáků – pohovor s vých. poradkyní  

 

  4. Zvyšovat odolnost mládeže proti stresu, dlouhodobým flustracím a   

     naučit je zvládat různé životní problémy a konflikty 

q v hodinách PSY a OBN v rámci tématických plánů. 
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q individuální práce s některými žáky z rozvedených rodin 

q beseda : „Naučit zvládat problémy“ 

q relaxace 

q sport (odbíjená – škola vánoční turnaje,velikonoční turnaje.  

q besedy : „Manželství“, „Rodičovství“, „Pohlavní choroby“, „AIDS“ (PO1, ME3, 

...) 

 

5. Nabídka školních a mimoškolních aktivit pro smysluplné využívání  

   volného času dospívajících 

1) Na začátku roku byly nabídnuty žákům školní a mimoškolní aktivity. Největší 

zájem projevili o divadelní kroužek . 

 

- návštěva Národního divadla Praha    

- divadelní představení pro žáky ZŠ okresu   

 – hodiny PSY- pracovní výchova – brigády, zákoník práce -hodiny OBN 

 

q návštěva muzea.  

 

uspořádání turnaje ve volejbalu  

 

 

 

q lyžařské kurzy pro I. ročníky 

 

 

7. Informování o poradenských možnostech 
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q žáci byli informováni o poradenských možnostech (Dr. Martínek) a výchovném 

poradenství na škole. 

q poradenské služby probíhají pravidelně. Nejčastěji žáci přicházejí sami, ve 

výjimečných případech je žák pozván (mám-li pocit, že by byl rozhovor pro žáka 

prospěšný) 

q získávání nových informací z oblasti drogové problematiky podle potřeby 

vyučujících, na metodických komisích – výchovná poradkyně 

 

 

 

8. Sledování efektivity opatření 

q podle potřeby výchovná poradkyně používá anonymní dotazníky nebo ankety. 

 

 

 

 

9. Sledování vývojových a individuálních potřeb žáků, včasné 

   odhalování poruch vývoje a poskytování rychlé intervence při 

   výskytu problému  

q probíhá spolupráce s Dr. Martínkem, zvláště pak pokud se jedná o dyslektiky. 

Výchovná poradkyně podle potřeby telefonicky nebo osobní návštěvou PPP ověřuje 

správnost postupů při řešení některých problémů. 

q na začátku školního roku žáci obdrželi telefonní číslo linky důvěry a krizového 

centra 

q zvyšovat motivace k učení 

q pohovory se žáky, kontroly prospěchu 

q pomoc při řešení problémů.  
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10. Koordinovat činnost pedagogů a vychovatelů při realizaci  

    preventivního programu  

q soustavná spolupráce výchovná poradkyně – učitel, učitel – výchovná poradkyně, 

vedením školy, vedoucím DM,UOV. 

 

11. Optimalizovat vztahy mezi žáky, učiteli a výchovnými pracovníky  

q lyžařské kurzy pro 1. ročník 

q prezentace „Den otevřených dveří“ 

       příprava turistického kurzu 

 

 

12.  Vytváření morálních postojů u žáků, regulovat způsoby jejich 

     chování  

q důsledné dodržování školního řádu vyžadují pedagogičtí pracovníci od všech 

žáků. Pokud byl školní řád narušen, tak podle závažnosti přestupku byly přijaty na 

pedagogických radách výchovná opatření. U závažnějších případů probíhá  jednání 

s rodiči (vedení školy, tř. učitelé, UOV,  výchovná poradkyně). 

q dodržování školního řádu – školení rada DM 

q během školního roku pracovala Rada žáků 

q dodržování bezpečnostních předpisů a požární ochrany 

q módní přehlídky s textil. oborem  
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q v rámci třídnických hodin se se žáky probírá v souladu se šk. řádem zákaz 

distribuce a donášení omamných látek a alkoholických nápojů do školy a zákaz 

kouření v prostorách školy 

 

13. Předávat nezbytné informace z dané vzdělávací oblasti o preventivní 

činnosti se žáky celému pedagogickému sboru  

q na pedagogických radách byli vyučující seznámeni se jmény dyslektiků a se 

jmény žáků, kteří potřebují zvláštní péči. 

q pravidelné seznamování pedagogického sboru s novými poznatky v oblasti 

prevence patologických jevů a jejich realizací v praxi získanými na školeních. 

 

14. Důsledně informovat rodiče žáků o aktivitách školy 

q na rodičovských schůzkách  rodiče žáků byli informováni o aktivitách školy. 

 

 

15. Pomáhat postiženým žákům drogovou závislostí  

q se žáky, kteří experimentují s lehkými drogami příležitostně hovoříme na toto 

téma, obzvlášť o následcích, které  sebou přináší. 

 

 

 
 

 

               
                                       zpracovala Mgr. Jelena Kopecká 
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Vyučované KKOV Pro Hochy,
4leté studijní obory v roce 2010/2011 Kmen. obor Dívky Ukončeno Forma studia
Informační technologie Ano 18-20-M/01 H,D MZ De
Strojírenství Ano 23-41-M/001 H,D MZ De
Strojírenství Ano 23-41-M/01 H,D MZ De
Mechanik seřizovač - mechatronik Ano 23-45-L/01 H,D MZ De
Mechanik seřizovač - mechatronik Ano 23-45-L/004 H,D MZ De
Silniční doprava Ano 23-45-M/004 H,D MZ De
Dopravní prostředky Ano 23-45-M/01 H,D MZ De
Mechanik elektrotechnik Ano 26-41-L/01 H,D MZ De
Mechanik elektronik Ano 26-43-L/001 H,D MZ De
Informační technologie - aplikace os. poč. Ano 26-47-M/003 H,D MZ De
Operátor oděvní výroby - oděvní výroba Ano 31-43-L/004 H,D MZ De
Oděvní technik Ano 31-43-L/01 H,D MZ De
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby Ano 33-41-L/01 H,D MZ De
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby Ano 33-41-L/006 H,D MZ De

3leté učební obory
Strojní mechanik Ano 23-51-H/01 H,D ZZ De
Nástrojař Ne 23-52-H/01 H,D ZZ De
Obráběč kovů Ne 23-56-H/01 H,D ZZ De
Elektrikář  Ano 26-51-H/01 H,D ZZ De-Dá-K
Truhlář Ano 33-56-H/01 H,D ZZ De-K
Prodavač Ne 66-51-H/01 H,D ZZ De-Dá-K
Kadeřník Ano 69-51-H/01 H,D ZZ De-Dá-K

Nástavbové studium - všechny formy mají ukončeno studium maturitní zkouškou 

Podnikání Ano 64-41-L/51 De-Dá
Podnikání Ano 64-41-L524 De-Dá

De - denní studium
Dá - dálkové studium
K - kombinované studium

Obory SPŠ a SOU Pelhřimov, Friedova 1469
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stav žáků v oborech studia k 31.8.2011:

kód oboru název oboru počet žáků Forma studia 
18-20-M/01 Informační technologie 26 denní
23-41-M/01 Strojírenství 6 denní
23-45-M/01 Dopravní prostředky 21 denní
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 9 denní
23-45-L/01 Mechanik seřizovač - mechatronik 9 denní
33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 10 denní
26-51-H/01 Elektrikář 14 denní
33-56-H/01 Truhlář 8 denní
69-51-H/01 Kadeřník 27 denní
64-41-L/51 Podnikání - denní 27 denní
64-41-L/51 Podnikání - dálkové 30 dálková

Uchazeči přijati do 1.ročníku ke studiu na Střední škole Pelhřimov, 
Friedova 1469
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Hodnocení  aktivity na SPŠ a SOU Pelhřimov šk.r. 2010 – 11 
 

Hodnocení vychází z dokladů zpracovaných podle celkové evidence akcí na poradách 
vedení školy a domova mládeže. Volnočasové aktivity jsou zapracovány do ročního plánu 
práce školy a rozděleny podle příslušných oblastí,současně jsou rozděleny podle úseků, které 
jednotlivou akci uspořádaly. V hodnocení nejsou zahrnuty akce výchovného poradenství – 
tyto jsou samostatně evidovány. Protidrogová prevence je za úsek výchovy mimo vyučování 
zahrnuta ve vzdělávacích akcích. Celkově dochází k započítávání mimoškolních aktivit na 
akce: 
- domov mládeže - sport 
- domov mládeže - kultura   
- domov mládeže - vzdělávání  
- domov mládeže -  okresní a krajské soutěže 
- škola - sport 
- škola - kultura 
- škola - exkurze 
- škola – soutěže 
 
Domov mládeže – sport                       515 akcí          2 342 žáků 

 
Stále pokračuje úbytek kolektivních sportů a nárůst individuálních sportů.  

Celkově však ubývá sportovních aktivit žáků a přibývá pasivní sledování. Z důvodu nezájmu 
žáků neuskutečněn cyklotour DM – a nedostatek žáků i v realizaci cyklovýletu školy . 
Celkový nezájem žáků nelze doplnit počtem aktivit s nižší účastí. V hodnocení jsou zahrnuty i 
zájmové sportovní kroužky. Významný podíl výpadku žáků mělo snížení počtu vychovatelů. 
Zároveň není již takový prostor pro větší akce z důvodů nedostatku finančních prostředků.  
 
Domov mládeže – kultura a vzdělávání           876 akcí         7 330 žáků 
 
Kulturní a vzdělávací akce významně ovlivnil dramatický kroužek – divadelní představení  
Významně zvýšilo počet zapojených žáků. Dále ovšem díky změnám v režimu dne postupuje 
úbytek žáků. Opět narostlo pouze pasivní sledování videoprogramů, televize, počítače, kino.  
Významný pokles je u akcí, pořádaných jinými organizacemi-knihovna, MěKS, muzeum.  
 
Zájmové kroužky 
Celkové počty jsou zahrnuty v kulturních a sportovních akcích - celkem 10 kroužků.  
Zájmové kroužky úzce souvisí s prostory a počty vychovatelů. 
 
Závěr 
Oproti loňskému roku je vyšší počet celkových aktivit  s vyšším počtem zapojených žáků. 
Celkově se projevuje úbytek finančních prostředků na akce – soutěže DM regionu,snížený 
počet vychovatelů a podstatně nižší počet žáků na škole.Program výchovného poradenství je 
hodnocen samostatně. Celkově mírně klesá počet sportovních aktivit včetně soutěží, 
souvisejících s nižším počtem ubytovaných žáků. Počty ovšem navyšují kulturní akce školy  s 
počty zapojených žáků (aktivní a pasivní). V porovnání k  loňskému roku se zvýšil celkový 
počet zapojených žáků o cca 2 732 žáků a o 282 akc .  
 
 
Celková účast žáků na aktivitách za školní rok 2010/2011 2013 akcí  19 336 žáků 
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AKTIVITY - PREZENTACE – SOUTĚŽE 
SPŠ a SOU PELHŘIMOV 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 
 

Žáci naší školy se ve školním roce 2010/2011 zúčastňovali soutěží jak na celostátní 
úrovni, tak i regionální. Také se zúčastnili místních kol odborných znalostí a dovedností. 
Mezi jednotlivé soutěže patří: 
 
Kadeřník, 29. 9. 2010, Vzdělání a řemeslo, České Budějovice – celostátní soutěž, 20.  místo 
z 25 škol v Dámské kategorii. 
 
Operátor oděvní  výroby , 11.11.2010, Jihlava - regionální soutěž, 7. místo z 10 účastníků 
Společenské oděvy, 10. místo z 12 účastníků v Tonak a 16. místo z 23 účastníků Květinová 
smršť   
 
Kadeřník, 11. 11. 2010, Jihlava – regionální soutěž, 13. místo ze 17 účastníků. 
 
Mechanik seřizovač, Zámečník, 7. -  8. 3. 2011, Řemeslo Vysočiny, Žďár nad Sázavou, 
regionální soutěž. Kategorie soustružení 5. a 15. místo z 21 žáků, družstvo 6. místo z 11 
družstev. Frézování 1. a 4. místo z 13 žáků, družstvo 1. místo ze 2 družstev. CNC 
programování 9. a 10. místo z 20 žáků, družstvo 5. místo z 10 družstev. Zámečník 3. Místo ze 
3 družstev. 
 
Mechanik elektrotechnik, Elektrikář, 23. 3. 2011, Třebíč, regionální soutěž. Silnoproud 12. 
místo z 212 žáků. 6. místo ze 26 družstev. Slaboproud 1. a 3. místo z 10 žáků. 1. místo z 5 
družstev. 
 
Truhlář, 7. 4. 2011, Pelhřimov, regionální soutěž, 4. místo ze 14 žáků. 
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Svářecí škola ve školním roce 2010-2011 
 
Při naší škole je zřízena Svářečská škola, která slouží k získání svářečského průkazu, 
osvědčení s celostátní platností jak pro žáky SPŠ a SOU Pelhřimov, tak pro zájemce z řad 
podniků, Úřadu práce Pelhřimov a jiné. 
 
Ve školním roce 2010/2011 bylo otevřeno 8 kurzů v počtu účastníků: 
  
Základní kurz svařování poloautomatem v ochranné atmosféře ZK 135 1.1 – 58 účastníků 
 
Základní kurz svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou  
ZK 111 1.1 – 10 účastníků 
 
Základní kurz svařování plamenem a řezání kyslíkem ZK 311 1.1 – 17 účastníků. 
 
 
Základní kurz elektrickým obloukem v ochranné atmosféře Argon  nelegované a 
nízkolegované oceli ZK 141 1.1 -1 účastník 
 
 
Základní kurz elektrickým obloukem v ochranné atmosféře  Argon vysokolegované nerez 
oceli ZK 141 8 -6 účastníků 
 
 
Další 1 kurz  v počtu 1 svářečský pracovník byl zaškolen  v kursu  řezání kyslíkem  
ZP 311-2 1.1 
 
Zkoušky svářečů dle ČSN EN 287 -  získalo 15 svářečů. 
 
V periodickém doškolení a přezkoušení svářečů bylo 395 svářečů 
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Autoškola ve školním roce 2010 – 2011 
 
 
 Při naší škole je zřízena Autoškola, která slouží k získání řidičského 
oprávnění skupiny B  jak pro studenty oboru Silniční doprava, tak pro zájemce z řad 
dalších učebních  a studijních oborů i pro zájemce z řad veřejnosti. 
 
Ve školním roce 2010/2011 bylo otevřeno šest kurzů : 1 ŘMV a 5 kurzů pro ostatní. 
Celkem bylo   41 žadatelů o řidičské oprávnění :    19 ŘMV 
              22 ostatní VHČ 
 
Ze 40 žadatelů závěrečnou zkoušku složilo 11 napoprvé, 29 muselo dělat nejméně 
jednu opravnou zkoušku a jeden žadatel předčasně výuku autoškoly ukončil z 
důvodu přerušení studia na naší škole. To představuje úspěšnost 28 %. 
 
 
Počet přijatých žadatelů je omezen nízkým počtem pracovníků v autoškole ( 2 ), a 
malým počtem výcvikových vozidel ( 2 ). Pro zatraktivnění naší autoškoly je v plánu 
pořízení nového výcvikového osobního automobilu v roce 2012. 
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PŘEHLED PROJEKTŮ   
SPŠ a SOU PELHŘIMOV 

 VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 
 

1. Projekt ,,Světluška“  8. 9. 2010 – zrakově postižení 
 Projekt se konal během měsíce září. 
 
2. Projekt  ,,Dřevěná koloběžka“ – druhá část mezinárodního projektu se konala ve dnech 

13.9. – 18.9. 2010. 
Podpora ČNFB: 30 000,- Kč 
  

Druhé části projektu ,,Dřevěná koloběžka“ se od 13.9.do 18.9.2010 zúčastnilo 6 
studentů oborů Dřeva z české školy SPŠ a SOU Pelhřimov.  

 
3. Projekt  ,,UNIV 2“ – pokračování v roce 2010-2011 

 
 

4. Projekt ,,Inovace ve výuce odborných předmětů - aplikace RVP do ŠVP“ – podaná 
žádost červen 2011, rozpočet 1 999 832,-Kč 
 

5. Projekt ,,Píšťalka“ 31. 3. 2011 
 

6. Projekt Kraje Vysočina:  ,,Doplnění ICT standartu ve školách zřizovaných Krajem 
Vysočina“. 2. kolo, podaná žádost 30. 8. 2011 celková cena cca 116 000,- Kč. 
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Přehled pracovníků SPŠ a SOU Pelhřimov ve škol. roce 2010/2011
                                              (stav k 30.6.2011)

Bartl Václav Koutková Marie Slabá Jiřina
Bartošková Olga Ing. Král Vladimír Slavíková Viera  Mgr.
Bečka Pavel Krobová Ludmila Smejkalová Hana
Bednář František Křížková Hana Smržová Růžena
Bednářová Anna Kubíková Helena Ing. Sobotková Jitka
Bína Václav Kuklík Josef Ing. Straka Rostislav
Bláha Jiří Lang Josef Stránský Karel Ing.
Brabec Josef Lehejček Oldřich Sucková Jana Ing.
Bradová Hana Marešová Dagmar Svěráková Jana
Bulantová Alena Marešová Hana Svobodová Miroslava
Burda Petr Bc. Martínek Karel Ing Šebesta Michal Mgr.
Černá Eva Martínková Ivana Šebestová Eva Ing.
Doskočilová Denisa Nováková Alena Šimon Milan Ing.
Dudáková Hana Menšík Milan   Štěpánová Lenka
Dufková Vladimíra Menšíková Drahomíra Štičková Alena Mgr.
Dvořáková Ivona Ing. Musel Miloslav  Mgr. Šuláková Jana
Fárová Jana Nacházelová Jaroslava Mgr. Talichová Ivana
Florian Libor Nechvátalová Květoslava Mgr. Tříska Lukáš 
Fridrich Jan Mgr. Němcová Dana  Ing. Turečková Jana Mgr.
Haladová Iva Mgr. Němcová Jana Tutoky Miroslav Mgr.
Hašek Jiří Němec Jiří    Vacek Michal DiS
Hašek Josef Němec Miroslav Vacková Věra Mgr
Havel Milan Nováková Hana  Ing. Vaněk Milan Ing.
Havlová Marie Novotný Martin Veselý Jaroslav
Havlová Věra Mgr. Paclíková Vlasta Vlková Anna
Haza Jaroslav Pánková Jiřina Vokounová Irena
Hejda Jaroslav Ing. Parkan Jiří Vondrák Václav
Hillermannová Kamila Mgr. Parkanová Šárka Vondráková Eva 
Hromada Ludvík Pech Alois Vondráková Zdenka
Hromádka Jaroslav Ing. Pecha Josef Votápková Ivana
Hrubantová Věra Mgr. Pechová Jana Ing. Vytiska Jaromír Ing.
Hubata František Peroutka František Ing. Vytisková Dana
Chýna Mojmír Ing. Plášil Jaroslav  Ing. Zajácová Hana
Janů Zdenka Plášilová Danuše
Jenč Vilém Ing. Podhorský Milan Ing.
Jirsa Tomáš Mgr. Polák Jiří
Jirsová Marie Ing. Procházková Marie
Kalkusová Jana Přeslička Ladislav
Kapounová Jana Reinhart David Ing.
Kolářová Drahoslava Rejzek Pavel
Kopecká Jelena Mgr. Richterová Michaela Mgr.
Kostka Rostislav Ing. Roh Pavel
Kotrč Jiří Ing. Rychecký Zbyněk Ing.
Kotrčová Božena Římalová Jana
Koudelová Lenka Mgr. Sepekářová Renata

Celkem : 123 osob
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

1
2
3
4
5
6
7

náplň samostudia
Příprava na vyučování – matematika – T2
Příprava projektu – ZEK – MMD1, IT1, STD1
Příprava  na vyučování – fyzika ZET1, KD1, ZE2, T2

didaktika anglického jazyka – obrázky
didaktika anglického jazyka – reálie
didaktika anglického jazyka – testování

metodika a didaktika anglického a německého jazyka, příprava nové maturitní 
zkoušky

Julie Adamcová
náplň samostudia

metodický seminář
metodický seminář
metodický seminář
metodický seminář
metodický seminář
příprava školní části maturity
příprava školní části maturity
příprava školní části maturity
didaktika anglického jazyka – gramatika

Olga Bartošková

Příprava na vyučování – materiály – KD3,KD1
Studium odborné literatury
Odborné časopisy
Příprava pololetní práce z matematiky7

8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

Znalostní technologie, odborný anglický jazyk
Znalostní technologie, odborný anglický jazyk

Pokročilé programování
Pokročilé programování
Pokročilé programování
Znalostní technologie, odborný anglický jazyk
Znalostní technologie, odborný anglický jazyk
Znalostní technologie, odborný anglický jazyk

Pokročilé programování
Pokročilé programování

Petr Burda
náplň samostudia

Příprava na vyučování 
Internet
Příprava pís. práce- klíčové dovednosti k ZZ – materiály - KD3 

Příprava na vyučování 

Školení a semináře dle aktuální nabídky, studium Výchovné poradenství

Příprava na vyučování 

Ochrana a bezpečnost dat a informací
Diskrétní metody a optimalizace

Příprava pololetní práce z matematiky
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

1
2
3
4
5
6

Studium strojírenské technologie – Strojní obrábění
Studium mechaniky – Termodynamika

Studium elektrotechniky – Aktivní a pasivní prvky
Studium elektrotechniky – Nelineární prvky
Studium strojírenské technologie – Technické materiály
Studium technických novinek na internetu
Studium číslicové techniky – Kombinační logické obvody
Studium strojírenské technologie – Tepelné zpracování

náplň samostudia
Studium elektrotechniky – Stejnosměrný a střídavý proud
Studium technického kreslení – Kótování. Tolerance
Studium mechaniky – Vazby a vazbové síly
Studium mechaniky – Hydrostatistika, hydrodynamika

náplň samostudia
Studium odborné literatury – Zdroje záření ve vesmíru

Nejnovější poznatky astronomie

Ivona Dvořáková

Vesmírné objekty-planetární systémy mimo sluneční soustavu
Vesmírné objekty-planetární systémy mimo sluneční soustavu
Formy života ve vesmíru-formy života ve sluneční soustavě

Jan Fridrich

Struktura hmoty -  novinky ve výzkumu hmoty6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:
Metodika a didaktika anglického jazyka, příprava 3. části státní maturitní 
zkoušky

Příprava 3. části státní maturitní zkoušky
Příprava 3. části státní maturitní zkoušky
Příprava 3. části státní maturitní zkoušky
Didaktika anglického jazyka (gramatika)
Didaktika anglického jazyka (reálie)
Didaktika anglického jazyka (reálie)

Příprava 3. části státní maturitní zkoušky
Příprava 3. části státní maturitní zkoušky
Příprava 3. části státní maturitní zkoušky
Příprava 3. části státní maturitní zkoušky
Příprava 3. části státní maturitní zkoušky
Příprava 3. části státní maturitní zkoušky

Iva Haladová
náplň samostudia

Struktura hmoty -  novinky ve výzkumu hmoty
Struktura hmoty -  účast ČR na výzkumu struktury hmoty
Alternativní energetické zdroje – výzkum
Alternativní energetické zdroje – vývoj ve využití sluneční energie
Alternativní energetické zdroje – vývoj ve využití sluneční energie
Pokroky v jaderné energetice
Pokroky v jaderné energetice
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

1
2
3
4
5
6

Školská legislativa
Školská legislativa
Odborná literatura - elektro

Česká literatura 1. poloviny 20. st.

OBN, DEJ, CJL

Jaroslav Hejda
náplň samostudia

Odborná literatura - elektro
Odborná literatura - výpočetní technika
Odborná literatura - elektro

Člověk a právo
Významné mezníky v moderních dějinách
Evropská unie
Soudobý člověk a Evropa
Světová literatura 1. poloviny 20. st.
Světová literatura 2. poloviny 20. st.

Věra Havlová
náplň samostudia

Člověk a společnost 
Člověk jako občan
Česká státnost
Politický systém
Média

6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

1 software k interaktivní tabuli
2 Headway i-tools
3 kritéria hodnocení pro hodnotitele písemné části nových maturit pro ANJ
4 kritéria hodnocení pro hodnotitele písemné části nových maturit pro ANJ
5 kritéria hodnocení pro hodnotitele ústní části nových maturit pro ANJ
6 kritéria hodnocení pro hodnotitele ústní části nových maturit pro ANJ
7 pokyny pro zadavatele nových maturit
8 Martin Krynický: Počítačová učebnice matematiky pro gymnázia
9 kurz ANJ v MF Dnes

10 kurz ANJ v MF Dnes
11 Martin Krynický: Počítačová učebnice matematiky pro gymnázia
12 Martin Krynický: Počítačová učebnice matematiky pro gymnázia

Sebevzdělávání:

Školská legislativa
Školská legislativa

organizace a hodnocení nových maturit, využití počítačů a interaktivní tabule při 
výuce matematiky

Odborná literatura - elektro
Odborná literatura - výpočetní technika

náplň samostudia

Odborná literatura - elektro

Školemí dle aktuální nabídky

Školská legislativa

Odborná literatura - výpočetní technika

Kamila Hillermannová
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

1
2
3
4
5

Studium školských zákonů

Poruchy chování
Poruchy chování

Výrobní zařízení - K. Janák a kolektiv

Základy managementu průmyslových podniků - J. Horejc
Právo pro střední školy - R. Ryska

Výrobní zařízení - K. Janák a kolektiv

Management pro SŠ a VOŠ - j. Handlíř

Pravidla a metodika florbalu

Právo pro střední školy - R. Ryska
Obchodní zákoník
Nauka o dřevě - l. M. Perelygin

Studium odborných časopisů - Truhlářské listy

náplň samostudia
Cyklistika

Studium pravidel basketbalu

Věra Hrubantová

Příprava sportovního dne
Pravidla a metodika házrné

výuce matematiky

Jaroslav Hromádka
náplň samostudia

5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

Návrh programu pro ŘS Fanuc.
Tvorba modelů pro ŘS EdgeCAM s využitím vlastního pogramu SolidEdge.

Studium pravidel házené
Studium metodiky a techniky – basketbal
Lyžování – běžky – technika a metodika

Připrava basketbalového turnaje

Sportovní a tělovýchovná oblast

Mojmír Chýna 
náplň samostudia

Lyžování – sjezd – technika a metodika

Návrh programu pro ŘS Fanuc.

Návrh programu pro ŘS Sinumeric.
Návrh programu pro ŘS Heiden-Hain.
Návrh konstrukčního cvičení „Kuželeočelní převodovka“.
Výpočty napětí složitých skořepinových dílů metodou konečných prvků.
Výpočty napětí složitých skořepinových dílů metodou konečných prvků.

Návrh programu pro ŘS Sinumeric.

Lyžování – běžky – technika a metodika

Studium pravidel basketbalu

Určení vlastní frekvence kmitů u strojních dílů a konstrukcí.

Návrh programu pro ŘS Sinumeric.

Studium synchroní technologie SolidEdge
Tvorba modelů pro ŘS EdgeCAM s využitím vlastního pogramu SolidEdge.

Lyžování – sjezd – technika a metodika
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

1
2
3
4
5

náplň samostudia

studium dokumentů Festo – pneumatika
studium dokumentů Festo – hydraulika
studium dokumentů Festo – hydraulika
studium dokumentů Festo – proporcionální hydraulika
studium dokumentů Festo – proporcionální hydraulika

kol. aut. - Jeden svět na školách - Příběhy bezpráví - příběhy vzdoru

studium dokumentů Festo – elektropneumatika

3.-5.11 2010 Festo  "Úvod do elektrohydrauliky",  29.9. - 1.10 2010 Festo  
"Senzorika", 6. -8. 12 2010 Festo  "Servopohony a regulace"

Tomáš Jirsa

kol. aut. - Puls Země - Obrazová zpráva o globálních trendech

kol. aut. - Dějiny zemí Koruny české I.
kol. aut. - Dějiny zemí Koruny české II.
kol. aut. - Metodická příručka - Filmy o lidských právech

studium dokumentů Festo – elektropneumatika

náplň samostudia
tvorba maturitních otázek pro mechatroniku
tvorba maturitních otázek pro mechatroniku
studium dokumentů Festo – pneumatika
studium dokumentů Festo – pneumatika
studium dokumentů Festo – pneumatika

Určení vlastní frekvence kmitů u strojních dílů a konstrukcí.

Vilém Jenč

5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

Petr Broža a kol. - Microsoft Office 2007 - Průvodce pro každého
kol. aut. - Katalog požadavků společné části maturitní zkoušky - Informatika

Ladislav Skokan a kol. - Geografické tabulky

Sledování novinek v oboru
Studium časopisů MM
Sledování novinek v oboru
Příprava programu SYSKLASS
Studium časopisů MM
Agrostroj Pelhřimov
Příprava programu SYSKLASS

náplň samostudia
Sledování novinek v oboru
Příprava programu SYSKLASS
Studium časopisů MM
Příprava programu SYSKLASS
Příprava programu SYSKLASS

Microsoft Office 2007 - Internetové kurzy výpočetní techniky,                    
seminář "AKTIVNĚ v demokratické společnosti" (víkend 10.-12. 9. 2010)

Marie Jirsová

kol. aut. - Puls Země - Obrazová zpráva o globálních trendech
Ivan Bičík a kol. - Hosp. zeměpis - Globální geograf. aspekty sv.hospodářství
Vladimír Baar - Hospodářský zeměpis - Regionální aspekty sv. hospodářství

kol. aut. - Katalog požadavků společné části mat. zk. - Společenskov.základ
Marty Matthews - Windows XP rychlímy kroky
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

1
2
3
4
5

Studium odborné literatury-Psychologie
Studium odborné literatury-Filozofie
Studium trestního práva
Studium pracovního práva 

Česká poezie 90. let 20. století
České činoherní divadlo
Představitelé české dramatiky 20. století

Návštěva PPP

Lenka Koudelová
náplň samostudia

Dějiny české literatury
Literární věda

Studium odborných časopisů-Psychologie

Jelena Kopecká
náplň samostudia

Studium nových předpisů v právní oblasti
Poruchy učení,poruchy chování

Studium odborných časoppisů-Rodina i škola
Studium odborných časopisů-Prevence

Studium odborného časopisu-Výchovné poradenství ve škole

Studium občanského práva

5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

1 Příprava na výuku daňové evidence
2 Příprava na výuku daňové evidence
3 Příprava aplikace integrovaných ek. systémů na PC
4 Příprava aplikace účetnických programů
5 Studium nových předpisů v oblasti účetnictví
6 Studium nových předpisů v oblasti daňových zákonů
7 Studium ekonomické a finanční gramotnosti pro SŠ
8 Studium materiálů k oblasti Hospodářská komora
9 Studium přednášek k oblasti Integrace české ekonomiky do trhu EU
10 Studium materiálů k oblasti Rozvojové programy a projekty s EU
11 Samovzděl. na www. stránkách finance.cz, ucetnisvet.cz a business.center
12 Četba časopisů Poradce podnikatele a Účetnictví

Sebevzdělávání: Účast na školení: Ing. Štohl - Účetnictví 2011 a školení z  oblasti daní.
Eduko – seminář k výuce ekonomiky

Helena Kubíková
náplň samostudia

České divadlo v letech 1948-1968
České divadlo v letech 1969-1989
Tvůrčí psaní

Představitelé české dramatiky 20. století
Poezie pro děti a mládež
Poezie pro děti a mládež
Opomíjené žánry v uplynulých dvou desetiletí
České ddivadlo v letech 1945-1948
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Práce s ek.  programem Pohoda

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

1
2
3
4
5

Studium materiálů ke státní maturitě

 Studium programování CNC obráběcích strojů – systém SINUMERIK

Studium školských zákonů

Studium materiálů ke státní maturitě

 Studium programování CNC obráběcích strojů – systém SINUMERIK
 Studium programování CNC obráběcích strojů – systém FANUC
 Studium programování CNC obráběcích strojů – systém FANUC
 Studium odborných časopisů – MM Průmyslové spektrum
 Studium programování CNC obráběcích strojů – systém FANUC
 Studium programování CNC obráběcích strojů – systém FANUC

Miloslav Musel
náplň samostudia

 Studium programování CNC obráběcích strojů – systém SINUMERIK

Karel Martínek
náplň samostudia

 Studium programování CNC obráběcích strojů – systém SINUMERIK
 Studium programování CNC obráběcích strojů – systém SINUMERIK

 Studium programování CNC obráběcích strojů – systém FANUC
 Studium technických novinek na Internetu

Studium školských zákonů
Sbírka příkladů z matematiky-Jirásek

5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

Studium školských zákonů

Studium odborných časopisů-Matematiky

Studium školských zákonů
 Poruchy chování

Teorie verše

Světová literatura 1. poloviny 20. st.
Světová literatura 2. poloviny 20. století

Sbírka úloh  pro společnou část mat.zkoušky
Sbírka maturitních příkladů

Podnikání a podnikatel
Pracovně právní vztahy

Základní ekonomické pojmy
Základní ekonomické pojmy

ČJL, EKO

Fungování tržní ekonomiky
Služby úřadu práce

Česká literatura 1. poloviny 20. st.
Česká literatura 2. poloviny 20. st.

Jindra Petáková-Matematika - příprava k maturutě a zk. na  VŠ
Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ

Jaroslava Nacházelová
náplň samostudia

Složitá souvětí
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4
5
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7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

1
2
3
4
5

studium nového programu POHODA
četba časopisů EKONOM 

Lyžování – běžky

Zvyšování fyzické zdatnosti

Poruchy učení a chování – studium odborné literatury
Studium školských zákonů
Studium pravidel folorbalu
Zdokonalování práce s počítačm

studium nových předpisů v oblasti daní
samovzdělávání na internetu

studium nového programu POHODA

Příprava turnaje v košíkové

Školení dle aktuální nabídky

Příprava sportovního dne
Technika a metodika posilování a protahování

Zvyšování fyzické zdatnosti

  Dana Němcová
náplň samostudia

Lyžování – běžky

náplň samostudia
Cyklistika

ČJL, EKO

Květa Nechvátalová

5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Sebevzdělávání:

studium materiálů k finanční gramotnosti
seznámení se s novou učebnicí EKONOMIKY a finanční gramotnosti
vzdělávání v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů – trh EU

Studium učebnice - Ekonomika pro SŠ a podnikatele

samovzdělávání na internetu
studium nových předpisů v oblasti účetnictví

studium materiálů o hospodářské komoře
studium nové učebnice EKONOMIKY a finanční gramotnosti
studium nových předpisů v ekonomické oblasti

Studium učebnice - Matematika pro SOU
Studium učebnice - Matematika pro SOU
Textilní program InvenCAD

Exkurze Styl – Kabo Brno

školení na účetnictví od P. Štohla

Hana Nováková
náplň samostudia

Studium učebnice - Ekonomika pro SŠ a podnikatele

Odborná terminologie – textilní výkladový slovník - Texsite.info
Odborná terminologie – textilní výkladový slovník - Texsite.info
Textilžurnál – novinky v oboru
Textilžurnál – novinky v oboru
Studium učebnice PC pro školy
Studium učebnice  -Textilní výtvarné techniky
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

František Peroutka 
1
2
3
4
5

Příprava  programu pro interaktivní tabuli ANJ
Příprava programu pro interaktivní tabuli NEJ
Studium reálií zemí mluvících anglicky
Studium reálií zemí mluvících anglicky

Příprava otázek na státní maturitu z NEJ
Příprava otázek na státní maturitu z NEJ

náplň samostudia

Příprava na státní maturitu
Výběr aktuálních témat pro výuku jazyků

Změny v písemné komunikaci
Změny v písemné komunikaci

Exkurze Styl – Kabo Brno

Jana Pechová

Studium reálií zemí mluvících německy

Příprava na státní maturitu

připrava praktických úloh z pneumatiky pro didaktické panely Festo  
připrava praktických úloh z pneumatiky pro didaktické panely Festo  

připrava praktických úloh z hydrauliky pro didaktické panely Festo  

připrava praktických úloh z elektropneumatiky pro didaktické panely Festo  
připrava praktických úloh z elektropneumatiky pro didaktické panely Festo  

5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

Studium literatury k předmětu MIT
Tvorba příprav na předmět MIT
Příprava pololetních písemek

AMPER 2011.        Školení týkající se počítačových sítí.
Ostatní exkurze a školení podle aktuální nabídky.

Tvorba příprav na předmět MIT
Příprava pololetních písemek
Studium literatury k předmětu PGR
Tvorba příprav na předmět PGR
Studium literatury k předmětu POS
Tvorba příprav na předmět POS

náplň samostudia
Studium literatury k předmětu POS

Tekutinové mechanismy - nový předmět oboru Mechanik seřizovač - 
mechatronik. Příprava praktických úloh a testových otázek.

Tvorba příprav na předmět POS
Studium literatury k předmětu MIT

připrava praktických úloh z elektrohydrauliky pro didaktické panely Festo  
příprava testových otázek z tekutinových mechanismů

David Reinhart

připrava praktických úloh z hydrauliky pro didaktické panely Festo  

příprava testových otázek z tekutinových mechanismů
příprava testových otázek z tekutinových mechanismů

připrava praktických úloh z hydrauliky pro didaktické panely Festo  

příprava testových otázek z tekutinových mechanismů

připrava praktických úloh z elektrohydrauliky pro didaktické panely Festo  
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

1 Studium odborné literatury - Řezbářství - Marek Minář
2 Studium odborné literatury - Řezbářství - Marek Minář
3 Studium odborné literatury - Řezbářství - Marek Minář
4 Studium odborné literatury - Aplhacam 07
5 Studium odborné literatury - Aplhacam 07

Michaela Richterová
náplň samostudia

Zvyšování fyzické kondice-cyklistika,plavání,běh.
Zvyšování fyzické kondice-cyklistika,plavání,běh.
Lidová poezie, pohádky.

Zvyšování fyzické kondice-zimní sporty.

Problematika rozvoje mimořádně talentovaných dětí. Tvorba úloh pro 
didaktické testy z českého jazyka a literatury-spolupráce s CERMATem. 
Příprava na novou podobu maturitní zkoušky z ČJL. 

Zvyšování fyzické kondice-zimní sporty.

náplň samostudia
Zbyněk Rychecký

Ostatní exkurze a školení podle aktuální nabídky.

Filmové a televizní adaptace literárních děl.
Filmové a televizní adaptace literárních děl.
Filmové a televizní adaptace literárních děl.
Současné české divadlo-návštěva divadla dle aktuální nabídky.
Filmové a televizní adaptace literárních děl.
Rozvoj pohybových schopností u dětí a mládeže-tréninkové metody,fyziologie.
Zvyšování fyzické kondice-zimní sporty.

5 Studium odborné literatury - Aplhacam 07
6 Studium odborné literatury - Aplhacam 07
7 Studium odborných časopisů - Truhlářské listy
8 Studium odborných časopisů -Stolařský magazín
9 Studium odborných časopisů - Truhlářské listy

10 Studium odborných časopisů -Stolařský magazín
11 Studium odborných časopisů - Truhlářské listy
12 Studium odborných časopisů -Stolařský magazín

Sebevzdělávání:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

veletrh Pragoligna

Viera Slavíková
náplň samostudia

Vánoční Vídeň

Studium odborné literatury - poruchy chování
Reálie německy mluvících zemí
Reálie německy mluvících zemí

Studium odborné literatury - poruchy učení

Studium materiálů k nové státní maturitě
Studium materiálů k nové státní maturitě
Studium materiálů k nové státní maturitě
Studium materiálů k nové státní maturitě
Studium materiálů k nové státní maturitě
Studium materiálů k nové státní maturitě
Četba časopisu Spitze
Četba časopisu Spitze
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3
4
5
6
7
8
9

10
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Sebevzdělávání:

1
2
3
4
5

Příprava projektů v kadeřnictví

Odborná kadeřnická literatura

Příprava – MAT KD1, EKO KD2 – písemné práce
P.Arenberger-Klinická trichologie-nemoci vlasů,léčba

Studium odborné literatury-poruchy chování,v učení

Příprava maturitních otázek z ELN pro ME4
Návštěva Mezinárodního strojírenského veletrhu MSV 2010 Brno                  
návštěva výstavy PRAGOALARM, PRAGOSEC 2011 Praha,                                 
návštěva výstavy AMPER 2011 Praha 

Jana Sucková 
náplň samostudia

Příprava výukových materiálů - tvorba plošných spojů FORMICA pro ME4
Příprava výukových materiálů - tvorba webových stránek pro ME4
Studium digitální televize - příjem DVB-T a DVB-S v praxi
Studium odborné literatury - Elektro
Studium odborné literatury - Elektro
Příprava komplexní písemné práce z PGR  pro IT4

náplň samostudia
Příprava výukových materiálů - videostřih z PGR pro IT4
Příprava propagačních materiálů pro den otevřených dveří - obor ME
Příprava výukových materiálů - struktura počítačů pro PD1
Příprava výukových materiálů - tabulkový procesor pro PD2
Příprava výukových materiálů - videostřih pro PD3

Vánoční Vídeň

Karel Stránský

5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

Ilustrační testy a zadání k nové maturitě - studium a příprava
Ilustrační testy a zadání k nové maturitě - studium a příprava

Výběr a úprava článků z časopisů Bridge a Friendship

English for Computer Science - studium literatury
English for Computer Science - studium literatury

Longman Maturita Activator - studium literatury k nové maturitě

Windows Server 2008 - studium literatury
Windows Server 2008 - studium literatury
Internet - vyhledávání informací a zdrojů podkladů pro výuku
případná návštěva kurzů a školení (IT, AJ) dle aktuální nabídky v průběhu 
školního roku

Studium odborné literatury-poruchy chování,v učení
Internet-nové trendy,postupy,výrobky-kadeřnických firem

náplň samostudia
New Headway Elementary Third Edition iTOOLS CD-ROM - příprava výuky na WB
New Headway Elementary Third Edition iTOOLS CD-ROM - příprava výuky na WB
Longman Maturita Activator - studium literatury k nové maturitě

Opravy čtvrtletních matematických prací
Odborný časopis-Kadeřnická a kosmetická praxe

Odborné školení dle aktuální nabídky

Michal Šebesta

Klíčové znalosti-opravy písemných prací(KD1-3)
Chemie-nové názvosloví org.chemie
PC-zdokonalování,Internet-kadeřnické novinky
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

1 
2 
3 
4 
5 

Diferenciální a integrální počet, sada produktů Microsoft Office

Příprava výukových materiálů - PGR pro IT2

Zdokonalení práce s počítačem

Příprava výukových materiálů - PGR pro IT2
Příprava výukových materiálů - PPO

Alena Štičková
náplň samostudia

Zdokonalení práce s počítačem

Sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky z MAT
Sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky z MAT
Sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky z MAT

Odmaturuj z matematiky 2
Odmaturuj z matematiky 2
Odmaturuj z matematiky 2
Sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky z MAT
Sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky z MAT

Zdokonalení práce s počítačem

náplň samostudia
Milan Vaněk

Příprava výukových materiálů - PGR pro IT1
Příprava výukových materiálů - PGR pro IT1

Odmaturuj z matematiky 2

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Sebevzdělávání:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:
Četba časopisů /Freundschaft,Spitze /

Texte zur Landeskunde

Zdokonalení práce s počítačem
Četba časopisů /Freundschaft,Spitze /

Deutsch in der Wirtschaft /odborná němčina /

Heinrich Böll /četba v originále /
Texte zur Landeskunde

Zdokonalení práce s počítačem

Eva Vondráková
náplň samostudia

Příprava výukových materiálů - PPO
Příprava výukových materiálů - PPO

Deutsch in der Wirtschaft /odborná němčina /

Studium odborné literatury - Elektro

Heinrich Böll /četba v originále /

Deutsch im Maschinenbau /odborná němčina /
Deutsch im Maschinenbau /odborná němčina /

Studium odborné literatury - IT
Příprava komplexní písemné práce z CTE pro ME4
Příprava maturitních otázek z CTE pro ME4
Návštěva Mezinárodního strojírenského veletrhu MSV 2010 Brno                  
Návštěva výstavy Prgoalarm 2011 Praha
Návštěva výstavy AMPER 2011 Brno

Příprava komplexní písemné práce - ESP E2
Příprava výukových materiálů - ESP E2
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Sebevzdělávání:

1 Studium odborné učebnice AutoCad 2010
2 Studium odborné učebnice AutoCad 2010
3 Studium odborné učebnice AutoCad 2010
4 Studium přednášek  oblasti dřevostaveb a pasivních domů

 Studium počítačového programu AUTOCAD + konstruování na PC

Nové systémy řízení přímého vstřiku paliva – studium literatury

 Studium počítačového programu AUTOCAD + konstruování na PC

Kombinované a hybridní pohony vozidel – činnost, principy, užití

Jaromír Vytiska
náplň samostudia

Nové normy a předpisy pro provoz automobilů (normy EURO apod.)

Trendy a vývoje v konstrukci podvozků, náprav a karosérií u vozidel

náplň samostudia
Rostislav Kostka

Vzdělávání se v oboru automobilové techniky – absolvovat různá školení, které 
se týkají motorových vozidel, diagnostiky vozidel, opravy a udržování vozidel, 
nové trendy ve vývoji hybridních vozidel

Nové systémy řízení přímého vstřiku paliva – studium literatury

Nové systémy palubní diagnostiky a diagnostiky závad motor. Vozidel
Nové předpisy a nařízení EU v rámci provozu vozidel

 Studium počítačového programu Autodesk inventor + modelování na PC
 Studium počítačového programu Autodesk inventor + modelování na PC

Studium časopisů Autoexpert, Autohit a jiné odborné literatury

4 Studium přednášek  oblasti dřevostaveb a pasivních domů
5 Studium navrhového programu PRO 100
6 Studium přednášek  oblasti Soudního inženýrství

Sebevzdělávání:

1
2
3

Sebevzdělávání:

1
2
3
4

Sebevzdělávání:

Studium Jazyka německého, Studium 5.ročníku doktoranského studia 

Milan Podhorský

Josef  Kuklík
náplň samostudia

   Studium technických novinek na internetu.

Bionafta-FAME

Biopaliva pro vznětové motory
Praktické aspekty servisu olejů

   Studium odborných časopisů TECHNIK, TECHNICKÝ TÝDENÍK.
   Studium odborných časopisů MM Průmyslové spektrum.

Požadavky na palivo pro vstřikovací soustavy

časopis:autoepert

náplň samostudia
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1
2
3
4
5

Sebevzdělávání:

1
2
3

Sebevzdělávání:

1
2

Sebevzdělávání:

náplň samostudia
studium odborné literatury k předmětu PPO
studium odborné literatury k předmětu PPO

Software, hardware, počítačové sítě

 nová státní maturita – aktuální materiály

Michal Vacek

 nová státní maturita – vyšší obtížnost

Věra Vacková
 nová státní maturita – základní obtížnost
náplň samostudia

Odborná terminologie pro jednotlivé obory

Miroslav Tutoky
náplň samostudia

Četba odborných časopisů
Metodika výuky angličtiny
Reálie anglicky mluvících zemí
Studium odborné literatury - poruchy učení

Software, hardware, počítačové sítě
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Studijní volna - úsek praktického vyučování

náplň
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ostatní:

náplň
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ostatní:

náplň
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ostatní:

náplň
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ostatní:

náplň
1
2
3
4

Studium Inventor
Studium AutotCad
Studium Inventor
Studium Inventor
Studium Inventor
Studium Inventor
Studium školské legislativy

Král Vladimír

Kotrč Jiří

Studium školské legislativy
Studium školské legislativy
Studium školské legislativy
Studium AutotCad
Studium AutotCad

Studium učebních osnov maturitního studia Strojírenství, AUTOCAD            VUPV
Studium školské legislativy - nařízení vlády č.101/2005                               VUPV
Samostudium kreslení AUTOCAD                                                             VUPV
Samostudium kreslení AUTOCAD                                                             VUPV

Studium vyhlášek o ukončování studia                                                      VUPV
Samostudium kreslení AUTOCAD                                                            VUPV
Samostudium - zákon č.563/2004,AUTOCAD                                             UOV
Samostudium vyhlášek č.671/2004, 672/2004, 13/2005, 16/2005                VUPV

Školení BP a PO, MSV Brno, školení referentských vozidel, nové technologie
ve strojírenství, studium školské legislativy, další vzdělávání dle nabídek

Bartl Václav

Studium programování CNC                                                                      VUPV
Studium programování CNC                                                                      VUPV
Studium programování CNC                                                                      VUPV
Studium školské legislativy  - ukončování studia                                          UPV

Studium školské legislativy - nařízení vlády č.101/2005                                 UOV                     
Samostudium kreslení AUTOCAD 2009                                                       UOV                                     
Samostudium kreslení AUTOCAD  2009                                                      UOV                                        
Studium programování CNC SINUMERIC                                                     UOV                                                         

Samostudium kreslení AUTOCAD   2009                                                     UPV                                          
Samostudium - zákon č.563/2004                                                               UOV                      
Samostudium vyhlášek č.671/2004, 672/2004, 13/2005, 16/2005                   UOV
Studium učebních osnov maturitního studia Strojírenství, AUTOCAD              UOV

Použití techniky AUTOCAD při tvorbě technické dokumentace, MSV Brno,
základy programování Haidenhain ,Sinumerik,Fanuck,programování a obslua robota
programování simulace obrábění MTS CNC, zdokonalování programování MEFI

Florian Libor

Studium programování CNC   FANUC                                                          UPV                                                       
Studium programování CNC   HEIDENHAIN                                                 UOV                                                           
Studium programování robota Mitsubishi                                                      UPV
Studium kreslení AUTOCAD 2009                                                               UPV

Studium školské legislativy - nařízení vlády č.101/2005                                 UOV        
Samostudium kreslení AUTOCAD 2009                                                       UOV
Samostudium kreslení AUTOCAD  2009                                                      UOV           
Studium programování CNC SINUMERIC                                                      UPV                  

Samostudium kreslení AUTOCAD   2009                                                     UOV                            
Samostudium - zákon č.563/2004                                                               UOV                
Samostudium vyhlášek č.671/2004, 672/2004, 13/2005, 16/2005                   UPV
Studium učebních osnov maturitního studia Strojírenství, AUTOCAD               UOV

Použití techniky AUTOCAD při tvorbě technické dokumentace, MSV Brno,
zdokonalování programování Haidenhain TNC 355, 

Němec Miroslav

Studium programování CNC   FANUC                                                          UOV                                   
Studium programování CNC   HEIDENHAIN                                                 UOV                  
Studium programování robota Mitsubishi                                                      UOV
Studium kreslení AUTOCAD 2009                                                               UOV

Samostudium kreslení AUTOCAD                                                               UOV
Studium INVENTOR                                                                                   UOV
Samostudium kotvení konstrukcí                                                                 UOV
Studium INVENTOR                                                                                   UOV
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5
6
7
8
9
10
11
12

Ostatní:

náplň
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ostatní:

HAŠEK Jiří
náplň

1 studium nových školských předpisů vupv
2 studium nových školských předpisů vupv
3 studium odborné literatury a časopisů vupv
4 studium odborné literatury a časopisů vupv,upv
5 studium odborné literatury a časopisů vupv
6 studium odborné literatury upv
7 studium odborné literatury vupv
8 studium nových programů na PC souvisejících s výukou vupv
9 studium nových programů na PC souvisejících s výukou vupv

10 studium nových programů na PC souvisejících s výukou vupv,upv
11 studium programů CAD vupv
12 studium programů CAD upv
13 studium nových trendů v oblasti silnoproudé elektrotechniky vupv
14 moderní elektroinstalace vupv

Ostatní: Vzdělávání podle nabídky Pedagogického centra Jihlava.      
Účast na elektrotechnické výstavě AMPÉR PRAHA.
For elektro Praha
Účast na elektrotechnickém semináři OEZ Letohrad
MSV Brno, Muzika Praha

BLÁHA Jiří
náplň

1 studium odborné literatury a časopisů uov
2 studium hydrauliky a pneumatiky uov
3 studium nových školních předpisů uov
4 Studium programování PLC -  Siemens uov
5 Studium programování PLC -  Siemens uov
6 Studium programování PLC -  Siemens uov
7 Studium programování procesorů Atmel a Pic uov
8 Studium programování procesorů Atmel a Pic uov 
9 studium odborné literatury a časopisů uov 

10 Studium návrhových programů pro elektroniku uov
11 studium programů CAD uov
12 studium hydrauliky a pneumatiky uov

 programování v JSA
Ostatní: Vzdělání podle nabídky Pedagogického centra Jihlava

 výstava AMPÉR PRAHA,strojírenský veletrh BRNO

VONDRÁK Václav
náplň

1 studium hydrauliky a pneumatiky uov
2 studium odborné literatury a časopisů (zapojení a teorie v PE,KE,AR) uov
3 Studium programování PLC -  Siemens uov
4 Studium programování PLC -  Siemens uov
5 studium odborné literatury a časopisů (zapojení a teorie v PE,KE,AR) upv
6 studium odborné literatury a časopisů (zapojení a teorie v PE,KE,AR) upv
7 výběr zapojení vhodných pro ověření funkce,případnou realizaci, nebo staveb. uov
8 výběr zapojení vhodných pro ověření funkce,případnou realizaci, nebo staveb. upv
9 Studium programování PLC -  Siemens upv

10 Studium programování PLC -  Siemens uov
11 zpracování příspěvků z elektrotechnických konferencí pro rozšíření znalostí upv
12 studium hydrauliky a pneumatiky uov

Samostudium kreslení AUTOCAD 2009                                                           UOV            
Studium INVENTOR                                                                                        UOV
Studium INVENTOR                                                                                        UOV
Studium učebních osnov studijního oboru Mechanik seřizovač-Mechatronik          UPV 
Studium školské legislativy  - ukončování studia                                                UPV

Nové technologie ve strojírenství, školení BP a PO, školení ICOM provoz Pelhřimov,
veletrh Autotec, MSV Brno, přednášky pořádané SPŠ a SOU 

Studium učebních osnov studijního oboru Strojírenství                                        UPV 

Studium programování CNC   HEIDENHAIN                                                  UOV                  
Samostudium kreslení AUTOCAD                                                               UOV            
Studium INVENTOR                                                                                   UOV
Studium programování CNC SINUMERIC                                                     UPV                             

Použití techniky AUTOCAD při tvorbě technické dokumentace, 
základy programování Haidenhain ,Sinumerik,Fanuck,programování a obsluha
robota,programování a simulace obrábění

Pecha Josef

Studium programování CNC   HEIDENHAIN                                                 UOV                  
Studium svařovací a brousící techniky                                                         UOV                               
Studium svařovacích metod                                                                        UPV                                    
Studium programování CNC   FANUC                                                          UPV                                       

Studium legislativy - zákon č.561/2004                                                             UOV
Studium legislativy - zákon č.563/2004                                                             UOV
Studium organizačních směrnic školy                                                               UOV 
Studium učebních osnov studijního oboru Mechanik seřizovač-Mechatronik          UOV 

Samostudium kreslení AUTOCAD 2009                                                           UOV            

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Ostatní: Účast na výstavě MUZIKA 2010
Účast na elektrotechnické výstavě AMPÉR PRAHA

PECH Alois
náplň

1 aktivní hromosvody- studium uov
2 rozvodné soustavy ,distribuční sítě uov
3 studium nových trendů v oblasti silnoproudé elektrotechniky uov
4 studium nových trendů v oblasti silnoproudé elektrotechniky uov
5 studium nových trendů v oblasti silnoproudé elektrotechniky uov
6 studium nových programů na PC souvisejících s výukou uov
7 studium odborné literatury a časopisů uov
8 studium odborné literatury a časopisů upv

Ostatní: výstava AMPÉR Praha, veletrh Brno

VACEK Michal
náplň

1 studium instalací sítí
Ostatní:

Němec Jiří
náplň

1 Vyhláška č.16 Organizace školního roku VUOV
2 Práce v programu AUTO CAD VUOV
3 Práce v programu INVENTOR UOV
4 Studium normy ČSN EN 1191(746015) okna , dveře VUOV
5 ČSN 496110 Dřevozpracující zařízení - bezpečnostní požadavky pro frézky 2002UOV
6 Nařízení vlády - rozsah přímé vyučovací činosti VUOV
7 Nové technologie v oboru truhlář , odborná literatura o oknech EURO 68,78 VUOV
8 Studium normy ČSN ISO 7984 Dřevozpracující zařízení - technická klasifikace strojů VUOV
9 Práce v programu INVENTOR UOV

10 Studim normy ČSN 49610 Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti VUOV
11 Dřevo pro truhlářské práce - klasifikace kvality dřeva ČSN EN 942(492104) VUOV
12 Vyhláška č. 55/2005 Soutěže VUOV

Ostatní:

Straka Rostislav
náplň

1 Vyhláška č.16 Organizace školního roku 
2 Zákon č. 563 O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
3 Studim normy ČSN 496100Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti 
4 Studium normy ČSN ISO 7984 Dřevozpracující zařízení - technická klasifikace strojů 
5 Práce v programu INVENTOR
6 Práce v programu INVENTOR
7 Nové technologie v oboru truhlář , odborná literatura o oknech EURO 68,78
8 Dřevo pro truhlářské práce - klasifikace kvality dřeva ČSN EN 942(492104)
9 Práce v programu AUTO CAD

10 Práce v programu AUTO CAD
11
12

Ostatní:

Tříska Lukáš
náplň

1 Vyhláška č.16 Organizace školního roku 
2 Práce v programu AUTO CAD
3 CNC Mikronex
4 CNC Mikronex
5 Zákon č. 563 O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
6 Práce v programu INVENTOR
7 Práce v programu Alfa CAM
8 Práce v programu Alfa CAM
9 Nové trendy ve výrobě oken - EURO 68,78

10 Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů ČSN 496100
11 Vyhláška č. 561 O základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
12 Vyhláška č. 55/2005 Soutěže

Ostatní:

HUBATA František
náplň

1 Studim normy ČSN 496100Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti 
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2 Zákon č. 563 O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
3 Vyhláška č.16 Organizace školního roku 
4 Samostudium vyhlášky o ukončení středního vzdělání závěrečnou zkouškou
5 ČSN 496110 Dřevozpracující zařízení - bezpečnostní požadavky pro frézky 2002
6 Teorie práce na CNC
7 Nové technologie v oboru truhlář , odborná literatura o oknech EURO 68,78
8 Studium normy ČSN ISO 7984 Dřevozpracující zařízení - technická klasifikace strojů 
9 DDL Lukavec

10 Práce v programu AUTO CAD
11 Práce v programu AUTO CAD
12 ČSN ISO 7569 Dřevoobráběcí stroje tlušťkovací frézky, čtyřstraná fréza

Ostatní:

Brabec Josef
1
2 Nové technologie  impregnace dřeva
3 Nařízení vlády - rozsah přímé vyučovací činosti
4 Studium normy ČSN ISO 7984 Dřevozpracující zařízení - technická klasifikace strojů 
5 Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů ČSN 496100
6 Nové trendy ve výrobě oken - EURO 68,78
7 Práce v programu AUTO CAD
8 Ochrana dřeva- nátěrové ochrané látky ČSN 490600-4
9 ČSN PENV 1627 Okna, dveře - odolnost proti násilnému vniknutí

10 Nové technologie při výrobě desek – DDLk- DDL  Lukavec
11 Použití CNC strojů při výrobě profilování  dřeva- DDL Lukavec
12 Nábytkové dílce vyráběné na CNC strojich  DDL Lukavec

Ostatní:

Vokounová Irena
náplň

1 Internet - novinky v účesové tvorbě VUOV+UOV
2 školský zákon 563/2004  VUOV+UOV
3 Z. Matějíček - Neprospívající děti,  Jak vychovávat děti  VUOV+UOV
4 vyhláška č. 55/2005 o podmínkách org. a financování soutěží VUOV+UOV
5 Kadeřnická praxe - získávání nových poznatků v oboru kadeřník VUOV+UOV
6 nové přípravky firmy Schwarzkopf - nové technologie, módní trendy VUOV+UOV
7 studium vnitřních organizačních směrnic VUOV+UOV
8 nové techniky barvení - Freestyle, Colors - kreativní barvení VUOV+UOV
9 odborné časopisy Kadeřnická a kosmetická praxe, Linda, Friseuer VUOV+UOV

10 zákon 563/2004 o pedagog. Pracov. a o změně některých zákonů VUOV+UOV
11 seminář firmy Wella a Schwarzkopf VUOV+UOV
12 vyhláška o ukončování středního vzdělávání VUOV+UOV

Ostatní: seminář firmy Wella - melírování a přeliv vlasů, střih
regionální soutěž v Jihlavě /informace/, seminář Schwarzkopf - módní trendy
školení BP a PO dle OS č. 2, 3, 4/97

Marešová Dagmar
Nápň

1 Projekt mladý módní tvůrce - studium podkladů UOV
2 Výrobní družstvo Drupo Horní Cerekev UOV
3 Studium střihů na PC UOV
4 Studium nových ručních technik patchwork, batika UOV
5 Studium módních trendů dle časopisů UOV
6 Módní trendy na módních přehlídkách UOV
7 Studium základů Excell UOV
8 Studium odborné literatury UOV
9 Studium základů práce na PC UOV

Ostatní:

ŠTĚPÁNOVÁ Lenka
Nápň

1 Internet - novinky v účesové tvorbě UOV
2 zákon 563/2004 o pedagog. prac. a o změně některých zákonů UOV
3 Z. Matějíček - Neprospívající děti,  Jak vychovávat děti UOV
4 seminář firmy Wella, Schwarzkopf a Matrix UOV

Ostatní: školení "Matrix", školení Wella - barva, střih
regionální soutěž v Jihlavě /informace/, seminář Schwarzkopf - módní trendy
školení BP a PO  dle OS č. 2, 3, 4/97

SEPEKÁŘOVÁ Renata
Nápň

1 zákon o předškol., zákl., středním, vyšším odb. a jiném vzdělávání UOV
2 zákon o pedagog. pracovnících a o změně některých zákonů UOV
3 Z. Matějíček - Neprospívající děti,  Jak vychovávat děti UOV

náplň
Vyhláška č.16 Organizace školního roku 
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4 Kadeřnická praxe - získávání nových poznatků v oboru kadeřník UOV
5 odborné časopisy Kadeřnická a kosmet.praxe, Linda, Friseuer UOV
6 školení "Matrix", školení Wella - barva, střih UOV
7 nové přípravky firmy Schwarzkopf - nové technologie, módní trendy UOV
8 Kohoutek - Základy pedagogické psychologie UOV
9 program na počítači - stříhání a barevné změny UOV

10 čerpání z časopisu Friseur - nové trendy, dámská a pánská móda UOV
11 nové techniky barvení - Freestyle, Colors - kreativní barvení UOV
12 Internet - novinky v účesové tvorbě UOV

Ostatní: školení "Matrix", školení Wella - barva, střih
regionální soutěž v Jihlavě /informace/, seminář Schwarzkopf - módní trendy
školení BP a PO  dle OS č. 2, 3, 4/97

ČERNÁ EVA
Nápň

1 program na počítači - stříhání a barevné změny UOV
2 zákon 563/2004 o pedagog. pracov. a o změně některých zákonů UOV
3 zákon o pedagog. Pracov. a o změně některých zákonů UOV
4 Z. Matějíček - Neprospívající děti,  Jak vychovávat děti UOV
5 Internet - novinky v účesové tvorbě UOV
6 Kadeřnická praxe - čerpání poznatků  k celostátní soutěži  UOV
7 přípravky firmy Schwarzkopf - nové technologie, módní trendy UOV
8 seminář firmy Wella, Schwarzkopf a Matrix UOV
9 Kohoutek - Základy pedagogické psychologie UOV

10 školení "Matrix", školení Wella - barva, střih UOV
11 nové techniky barvení - Freestyle, Colors - kreativní barvení UOV
12 nové výrobky firmy Matrix - čerpání z časopisů UOV

Ostatní: školení "Matrix", školení Wella - barva, střih
regionální soutěž v Jihlavě /informace/, seminář Schwarzkopf - módní trendy
školení BP a PO  dle OS č. 2, 3, 4/97

MATOUŠKOVÁ Alena
Nápň

1 zákon o předškol., zákl., středním, vyšším odb. a jiném vzdělávání UOV
2 zákon o pedagog. pracovnících a o změně některých zákonů UOV
3 Z. Matějíček - Neprospívající děti,  Jak vychovávat děti UOV
4 Kadeřnická praxe - získávání nových poznatků v oboru kadeřník UOV
5 odborné časopisy Kadeřnická a kosmet.praxe, Linda, Friseuer UOV
6 školení "Matrix", školení Wella - barva, střih UOV
7 nové přípravky firmy Schwarzkopf - nové technologie, módní trendy UOV
8 Kohoutek - Základy pedagogické psychologie UOV
9 program na počítači - stříhání a barevné změny UOV

10 čerpání z časopisu Friseur - nové trendy, dámská a pánská móda UOV
11 nové techniky barvení - Freestyle, Colors - kreativní barvení UOV
12 Internet - novinky v účesové tvorbě UOV

Ostatní: školení "Matrix", školení Wella - barva, střih
regionální soutěž v Jihlavě /informace/, seminář Schwarzkopf - módní trendy
školení BP a PO  dle OS č. 2, 3, 4/97

Hašek Josef
1  Studium odborné literatury a časopisů                                       UPV 
2  Nové metody svařovací techniky                                                UPV
3  Studium odborné literatury a časopisů                                       UPV         
4  Nové směry v autoopravárenství                                               UPV
5  Studium odborné literatury a časopisů                                       UPV             

Ostatní :  Školení BP a PO, exkurze Agrosrostroj Pelhřimov, výstava Autoshow Praha,
 Školení řidičů

Ladislav Přeslička
1  Novinky ve výuce autoškol                                                        UPŘMV
2  Studium novelizace vyhlášky 361 o silničním provozu                  UPŘMV 
3  Novinky ve výuce autoškol                                                        UPŘMV
4  Studium práce na novém diagnostickém přístroji                        VUPV          
5  Studium práce na novém diagnostickém přístroji                              VUPV, UPV
6  Studium odborné literatury a časopisů                                       UPŘMV
7  Novinky ve výuce autoškol                                                        UPŘMV
8  Nové směry v autoopravárenství                                                   VUPV
9  Nové směry v autoopravárenství                                                   VUPV

10  Nové metody výuky autoškoly                                                   UPŘMV
11  Studium práce na novém diagnostickém přístroji                         VUPV          
12  Studium legislativy autoškol                                                       UPŘMV          
13  Novelizace zákonů autoškoly                                                     UPŘMV  

Ostatní : Školení BP a PO, výstava AUTOSHOW Praha, 
Školení řidičů, 
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VÝROČNÍ  ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
 SPŠ a SOU Pelhřimov, rok 2010 

 
 
Ve Střední průmyslové škole a Středním odborném učilišti Pelhřimov byl vytvořen za rok 
2010 zisk celkem ve výši 355 tis. Kč. Z toho v hlavní činnosti 0 Kč a ve vedlejší hospodářské 
činnosti (svářečská škola, hostinská činnost, pronájem nebytových prostor, autoškola, rozvod 
tepel.energie) bylo dosaženo zisku 355 tis. Kč. Náklady a výnosy na obě tyto činnosti jsou 
účtovány odděleně. 
 
 
 
P ř í j m y  SPŠ a SOU Pelhřimov činily v roce 2010 celkem:                          68 185  tis. Kč  
                    z  toho:  dotace  (účet 672)                                                              53 244  tis. Kč                       
                                   v tom:   přímé NIV                              celkem                 41 121  tis. Kč   
                                                příspěvek na provoz                                            11 538  tis. Kč 
                                                soutěže                                                                         8  tis. Kč 
                                                Město Pelhřimov                                                         6  tis. Kč 
                                                ÚZ  33015                                                                556 tis. Kč 
                                                ÚZ  33026                                                                  15 tis. Kč               
                                   poplatky od žáků,zákonných zástupců a pracovníků        6 678  tis. Kč 
                                   tržby z produktivní práce žáků                                          1 042  tis. Kč 
                                   tržby z VHČ                                                                       5 751  tis. Kč                               
                                   ostatní tržby                                                                           181  tis. Kč 
                                   příspěvky ze zahraničí-ČNFB                                                 30  tis. Kč 
                                   aktivace                                                                                  546  tis. Kč 
                                   úroky z účtů                                                                               4  tis. Kč 
                                   čerpání fondů                                                                         709  tis. Kč  
 
 
 
V ý d a j e  SPŠ a SOU Pelhřimov činily v roce 2010 celkem:                            67 830  tis. Kč  
                    z toho: výdaje VHČ                                                                             5 682  tis. Kč             
                                platy v hlavní činnosti (NIV)                                                 29 393  tis. Kč 
                                platy v hlavní činnosti – ÚZ 33015                                            409  tis. Kč 
                                platy v hlavní činnosti – ÚZ 33026                                              11  tis. Kč     
                                platy FO                                                                                        24  tis. Kč 
                                OPPP                                                                                           766  tis.Kč 
                                zdravotní a sociální pojištění, příděl do  FKSP                      10 902  tis.Kč 
                                výdaje na učebnice, uč. texty a učeb.pomůcky                            139 tis.Kč 
                                stipendia                                                                                           0 tis.Kč                      
                                ostatní provozní náklady                                                         20 504 tis.Kč 
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Ve SPŠ a SOU Pelhřimov proběhly v roce 2010 tyto kontroly, související s hospodařením: 
 
Veřejnosprávní kontrola Krajského úřadu Kraje Vysočina – protokol č. 01/FK/2010 
ve dnech 22. - 26.2., 2.3. a 5.3.2010 na základě pověření ředitele Krajského úřadu Kraje 
Vysočina č. 231/10, 232/10 a 233/10 ze dne 17.2.2010, zjištěné nedostatky byly odstraněny.  
OSSZ Pelhřimov – kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění  a 
důchodovém pojištění ve dnech 19., 20. a 25.10.2010 – protokol č. 761/10 – bez závad.  
VZP České republiky, krajská pobočka pro Kraj Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov-  
kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností 
plátce pojistného – Zpráva o kontrole č. j. Ko/837/10/St-2, bez závad.  
 
 
Investiční výdaje za rok 2010 činily 1 306 tis. Kč a byly financovány z investičních 
prostředků školy (protahovací stroj 264 tis. Kč, čistící stroj 201 tis. Kč, diagnostika Atal  
95 tis. Kč, interaktivní tabule 100 tis. Kč, docházkový systém 81 tis. Kč, oprava cesty  
565 tis. Kč ).   
 
 
 
Hodnota NHM, HM , DHM a pozemků v poř. cenách                                    164 021  tis. Kč 
Oprávky k majetku                                                                                             69 006  tis .Kč 
Zůstatková hodnota                                                                                            95 015  tis. Kč  
 Zásoby celkem                                                                                                        833  tis.  

Kč                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
V Pelhřimově dne 5.9.2011                                                     Ing. Jaroslav Plášil 
                                                                                        ředitel SPŠ a SOU Pelhřimov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Přílohy :   Výkaz zisku a ztráty      
                 Příloha                           
                 Rozvaha  (bilance)                            
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