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Základní charakteristika školy 

Název školy 
Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace 
Revoluční 92, 794 01 Krnov 
IČ: 14450909 
IZO ředitelství: 600171167 

Zřizovatel 
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

Ředitel 

Mgr. Zdeněk Klein, SPC E/11, 794 01 Krnov 

Součásti školy 

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu je ve vlastních prostorách 
a sdružuje části: 

• SOŠ dopravy a cestovního ruchu, IZO: 108012654 

• Domov mládeže, IZO: 108012701 

• Školní jídelna, IZO: 108012719 

Zařazení do sítě škol 

Škola byla zřízena MŠMT ČR dne 27. 10. 1993 pod č. j. 22 870/93-28 ke dni 1. 9. 

1993 jako nástupnická organizace SOU železničního v Krnově. Dodatkem ke 

zřizovací listině 28128/94-284 ze dne 8. 2. 1994 se změnil název školy na 

Integrovanou střední školu dopravy a cestovního ruchu, Revoluční 92, Krnov. 

S účinností od 1. 9. 1996 byla zařazena do sítě škol rozhodnutím pod č. j. 13 899/96-

61-07 ze dne 4. 7. 1996. Od 1. 9. 1999 dodatkem ke zřizovací listině č. 3 č. j. 20 

474/99-21 ze dne 10. 5. 1999 se změnil název na Střední odbornou školu dopravy a 

cestovního ruchu. 

 

Kapacita školy 
Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu: 400 žáků 
Domov mládeže:      100 žáků 
Školní jídelna:                  350 strávníků 
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Seznam studijních oborů 

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

ŠVP Management v dopravě 
• denní čtyřletý studijní ekonomický obor zaměřen na leteckou dopravu 

 
RVP 65-42-M/02 Cestovní ruch 

ŠVP Management cestovního ruchu 
• denní čtyřletý studijní ekonomický obor zaměřen na techniku průvodcovské 

činnosti s důrazem na cizí jazyky, dějiny kultury a zeměpis 

 

Základní charakteristika oborů 

SOŠ dopravy a cestovního ruchu nabízí čtyřleté odborné středoškolské vzdělání 

ukončené maturitní zkouškou. Škola je jednou z mála veřejných středních škol 

v Moravskoslezském kraji, která nabízí obor z oblasti cestovního ruchu zaměřený na 

ekonomiku, provoz cestovních kanceláří a agentur, přípravu a realizaci zájezdů 

a průvodcovskou činnost. 

Jako jediná střední škola nabízíme v dopravním oboru orientaci na leteckou dopravu 

s možností získat pilotní průkaz. Tato výuka se realizuje v rámci nepovinných 

předmětů a praktický výcvik probíhá na letišti v Mošnově. Odborným garantem je 

výcvikové středisko v Mošnově, které zároveň spolupracuje s VŠB Ostrava. V rámci 

praxí chodí studenti na letiště a pracují přímo v provozu na úseku odbavení 

cestujících. 

Vybavenost školy 

Škola má k dispozici 22 učeben, z toho 10 odborných - pro výuku cizích jazyků, 

výpočetní techniky a informatiky, techniky administrativy, obchodní korespondence, 

zeměpisu a fiktivní firmy. Nevýhodou školy je absence tělocvičny, kdy žáci musejí 

docházet do pronajaté tělocvičny Lokomotivy Krnov. 

Učebny výpočetní techniky, všechny kabinety a kanceláře administrativy školy jsou 

propojeny v lokální síti. Školní síť je připojena na internet bezdrátovou linkou 

150Mbps, celá škola je pokryta WI-FI pro připojování k internetu.  
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Všechny učebny jsou v odpoledních hodinách volně přístupné studentům. Mají zde 

možnost využívat veškerou techniku k procvičování učiva a doučování, k rozvíjení 

schopností a dovedností. Tyto výhody studenti hodnotí velmi kladně, zejména učebny 

výpočetní techniky jsou až do 21. hodiny plně obsazeny. 

Všechny kabinety jsou vybaveny počítačem s tiskárnou. Ve škole aktivně funguje 

intranet, kde pedagogové vytvářejí stránky z jednotlivých předmětů, které studentům 

pomáhají při zvládnutí učiva. Pro učitele byla vytvořena elektronická nástěnka, kde 

mohou nahlédnout do všech organizačních dokumentů školy. Při komunikaci je také 

hojně využíváno e-mailové pošty, všichni pedagogové i žáci mají zřízeny školní 

adresy.  

Ve 20 třídách jsou dataprojektory, v 7 interaktivní dataprojektory a ve 2 interaktivní 

tabule. Veškerou techniku pedagogové využívají ve svých předmětech a uplatňují tak 

moderní formy výuky. Řada pedagogů také využívá e-learningový program Moodle.  

 

Počet žáků a tříd 

 
Počet studentů a tříd 
 

Počet tříd 
Celkový 

počet studentů 

Počet studentů 

na jednu třídu 

Počet studentů 

na učitele 

12 333 27,75 11,563 

 
 

 

 

Počty studentů v jednotlivých třídách ve školním roce 2018/2019 
 

Třída Chlapci Dívky Celkem 

1.A 4 21 25 

1.B 7 23 30 

1.C 8 22 30 

2.A 5 24 29 
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Počty studentů v jednotlivých oborech ve školním roce 2018/2019 
 

Obor Chlapci Dívky Celkem 

CR 29 138 167 

EaP 46 120 166 

Celkem 75 258 333 

 

 

 

2.B 7 20 27 

2.C 9 22 31 

3.A 4 27 31 

3.B 10 19 29 

3.C 5 25 30 

4.A 4 19 23 

4.B 4 22 26 

4.C 8 14 22 

Celkem 75 258 333 
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Sdružení přátel SOŠ DCR o.p.s. 
Při naší škole pracuje obecně prospěšná společnost pod názvem Sdružení přátel 

SOŠ o.p.s. 

Zdroje finančních prostředků tvoří peněžité dary. Veřejnost je o činnosti o.p.s. 

informována prostřednictvím výroční zprávy, která je po uzavření období veřejně 

přístupná na internetových stránkách školy.  

Činnost společnosti je zaměřena na poskytování finančních prostředků na odborné 

exkurze, modernizaci výchovného a vzdělávacího procesu, materiální podporu 

mimoškolní činnosti studentů, pomoc v oblasti drogové prevence, zajišťování 

a úhradu odborných přednášek k  této problematice, na poskytování věcných odměn 

studentům za studijní výsledky, za účast a umístění ve vědomostních soutěžích, 

olympiádách a na celkovou reprezentaci školy. Také pomáhá s organizací finančního 

pokrytí studijních a poznávacích cest, které jsou každoročně pořádány naší školou 

pro naše studenty. Veškerá činnost společnosti je směřována ve prospěch studentů.  

O využití získaných finančních prostředků rozhodovala na základě doporučení 

pedagogické rady správní rada společnosti. Práce 3 členů správní rady společnosti 

je vykonávána v jejich volném čase bez jakéhokoliv nároku na odměnu.  

 

Školská rada 
Školská rada byla zřízena 1. 1. 2006 a má 6 členů, z toho 2 zástupce jmenované 

zřizovatelem, 2 zástupce z řad pedagogů a 2 zástupce z řad rodičů a zletilých žáků. 

 

Adresa pro dálkový přístup 

webové stránky: www.sos-dcr.cz 

mailová adresa: sos@sos-dcr.cz 
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Výsledky výchovy a vzdělávání 

Přehled výsledků za 1. pololetí 
 

Přehled prospěchu 

 

Přehled chování 

  
Pochvaly Důtky 

Známka z 

chování Podmín. 

vyloučení 

Vyloučení 

ze studia 

TÚ ředitele TÚ ředitele 2 3 

Celkem 56 27 6 3 1 1 0 0 

 

 

 

 

Třída 

Počet 

studentů 

Prospěli 

s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikování 

1.A 24 2 18 0 4 

1.B 30 2 24 1 3 

1.C 31 3 24 1 3 

2.A 28 1 25 0 2 

2.B 27 2 20 2 3 

2.C 31 2 19 2 8 

3.A 31 9 13 2 7 

3.B 28 0 16 7 5 

3.C 29 0 17 4 8 

4.A 23 2 15 2 4 

4.B 25 3 15 1 6 

4.C 21 4 10 1 6 

      
Celkem 328 30 216 23 59 
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Přehled výsledků za 2. pololetí 
 

Přehled prospěchu 

Třída 
Počet 

studentů 

Prospěli 

s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikování 

1.A 23 2 18 3 0 

1.B 31 2 25 4 0 

1.C 31 1 25 5 0 

2.A 30 6 20 4 0 

2.B 27 4 20 3 0 

2.C 31 4 23 4 0 

3.A 31 7 17 7 0 

3.B 28 2 24 2 0 

3.C 28 1 22 5 0 

4.A 23 2 19 2 0 

4.B 25 3 20 2 0 

4.C 21 5 16 0 0 

      
Celkem 329 39 249 41 0 

 

Přehled chování 

  
Pochvaly Důtky 

Známka z 

chování Podmín. 

vyloučení 

Vyloučení 

ze studia 

TÚ ředitele TÚ ředitele 2 3 

Celkem 68 12 5 6 0 0 1 1 
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Maturitní zkouška 
 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně 

vykonalo Prům. 
prospěch 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

Sp
ol

eč
ná

 

ČJ 
CR 37 36 31 33 29 3,15 
EaP 37 34 32 33 31 2,48 

AJ 
CR 32 31 29 31 28 1,89 
EaP 33 33 31 33 31 1,68 

M 
CR 3 3 1 0 0 4,7 
EaP 4 4 0 0 0 5 

RJ 
CR 2 1 1 1 1 4 
EaP 0 0 0 0 0 0 

ŠP 
CR 0 0 0 0 0 0 
EaP 1 1 1 1 1 1 

Pr
of

ilo
vá

 

CR CR 36 32 0 0 31 2,37 
LD EaP 34 31 0 0 31 2,06 

Prakt. EU CR 34 34 0 0 33 2,37 
Prakt. EU EaP 34 34 0 0 33 2,24 
obhaj. ZP CR 34 30 0 0 30 2,1 
obhaj. ZP EaP 34 31 0 0 31 1,77 

Obor Termín 

Jarní termín květen 2019 

prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl prům. 

prospěch 

CR řádný 19 5 6 2,34 
opravný 2 0 3 3,6 

EaP řádný 23 6 3 2,02 
opravný 2 0 4 2,87 

      

Obor Termín 

Podzimní termín září 2019 

prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl prům. 

prospěch 

CR řádný 0 0 0 0 
opravný 6 0 0 2,87 

EaP řádný 0 0 1 4,6 
opravný 0 0 1 3,0 
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Přijímací řízení 
V tomto školním roce jsme otevřeli tři třídy. Přijímací řízení probíhalo formou testu 

z matematiky a českého jazyka. V celkovém hodnocení se sečetlo bodové hodnocení 

z písemného testu a dále výsledky klasifikace za předchozí dvě klasifikační období 

na základní škole. Průměrný prospěch ze základní školy u přijatých je 1,49 u oboru 

CR a 1,60 u oboru EaP.   

 
 
Přehled o počtu uchazečů a přijatých          
 

 
 

 

 

 

 

 

Studium na VŠ a VOŠ 
Absolventi mají velký zájem o další studium na vysokých školách a na vyšších 

odborných školách a ve studiu pokračovalo více než 89% všech studentů čtvrtých 

ročníků. Největší zájem byl o studium ekonomických oborů na VŠB v Ostravě, 

o studium dopravy na VUT v Brně, VŠD v Pardubicích a ČVUT v Praze, hospodářské 

politiky a správy na Slezské univerzitě v Opavě, cestovního ruchu v Karviné, cizích 

jazyků a učitelství na Masarykově univerzitě v Brně, Univerzity T. Bati ve Zlíně.   

 

 

 

 

 

Obor Počet přihlášených Počet přijatých 

CR 94 60 

EaP 53 30 

   
Celkem 147 90 
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Výsledky v programu kvalita -  žáci 1. ročníků 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Kritéria hodnocení školy v dané dovednosti  
1. (85%; 100%> Vzhledem k ostatním žákům stejné skupiny oborů na jiných školách 
prokazují Vaši žáci velmi dobré znalosti.  
 
2. (65%; 85%> Vzhledem k ostatním žákům stejné skupiny oborů na jiných školách 
nečiní Vašim žákům testované dovednosti větší problémy, přesto doporučujeme na 
základě podrobných výsledků žáků jejich procvičování.  
 
3. (35%; 65%> Vzhledem k ostatním žákům stejné skupiny oborů na jiných školách 
činí Vašim žákům testované dovednosti obtíže, proto je důležité cílené 
a systematické procvičování.  
 

Výsledky v programu kvalita - žáci 3. ročníků 

Předmět 

Výsledky školy 
v rámci všech 

testovaných škol 

Výsledky školy v rámci skupiny oborů 
vzdělání   

Obor CR Obor EaP  

úspěšnost percentil percentil  reziduál percentil  reziduál 

Jazyk český 85,5 65 100 1. stupeň 100 1. stupeň 
Matematika 45,4 37 100 1. stupeň 27 4. stupeň 
Jazyk anglický 80 51 100 1. stupeň 73 3. stupeň 

 

Výsledky školy jsou ve většině předmětů nadprůměrné.  

Předmět 

Výsledky školy 
v rámci všech 

testovaných škol 

Výsledky školy 
v rámci skupiny 
oborů vzdělání  

název skupiny oborů 
vzdělání   

úspěšnost percentil percentil 
CR 

percentil 
EaP 

Jazyk český 65,3 55 100 71 
Matematika 64,4 50 100                57 
Jazyk anglický 82 70 100                86 
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Rámcový popis personálního zabezpečení 

Počty pracovníků 
Ve školním roce 2018/2019 na škole vyučovalo 31 učitelů (včetně ředitele 

a zástupce). Dva učitelé pracovali ve škole externě jen na částečný úvazek. 

Vyučovali cizí jazyky – španělštinu, francouzštinu a ruštinu. Vyšli jsme tak vstříc těm 

studentům, kteří měli zájem o studium dalších cizích jazyků, pro které interní učitelé 

nemají aprobaci. Všichni ostatní učitelé jsou zaměstnáni na dobu neurčitou a mají 

plný úvazek.  

Na domově mládeže je zaměstnáno 5 vychovatelů na plný úvazek, ostatních 

provozních pracovníků je 17.  

 

 

Zaměstnanci 
Počty 

            osob 

Pedagogové  

učitelé 31 

vychovatelé 5 

Ostatní  

správní 10 

kuchyň 7 

Celkem 53 
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Organizační struktura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Odborný růst vyučujících je vedením školy podporován a snahou je zapojit do 

vzdělávání stále více pedagogů. DVPP probíhal na základě plánu, který je součástí 

plánu práce školy. 

Další sebevzdělávání učitelů považujeme za velmi důležité, zejména v souvislosti se 

zkvalitňováním výchovně vzdělávacího procesu na naší škole. Snažíme se v rámci 

rozpočtu vyčlenit co nejvyšší částku a umožnit všem zájemcům o vzdělávání jejich 

růst. 

 

 

  

Ř
ed

it
el

 š
ko

ly

Útvar teoretické výuky Zástupce ředitele Předmětové komise Učitelé

Útvar výchovy

mimo vyučování
Vedoucí VMV

Vychovatelé

Bezpečnostní pracovník

Útvar stravování Vedoucí jídelny Kuchařky

Útvar ekonomický Vedoucí ekonom. útvaru
Účetní, Mzdová účetní

Domovník, Uklízečky

Sekretariát
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Seznamy vzdělávacích akcí 
 

Název akce 
Počet 

účastníků 

Klima třídy 2 

Současné trendy v edukaci žáků ADHD 1 

Didaktické strategie 2 

Hodnocení není jen klasifikace 2 

Kurz instruktor snowboardingu 2 

Myšlenkové mapy 1 

Ochrana dat ve školách 3 

Nový pohled na žáky se SPU 2 

Prevence rizikového chování 1 

Letní škola moderní didaktiky 2 

Nejnovější poznatky v managementu 1 

Marketing v kostce 1 

Zpracování osobních údajů 2 

Inspirace pro rozvíjení čtenářství 1 

Geografický seminář 2 

Seminář pro komisaře MZ 2 

Konference pro pedagogy na DM 2 
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Poskytování informací podle zák. č. 106/1999  

 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 
 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

Vyloučení ze studia 1 0 

Podmíněné vyloučení ze studia 1 0 

Přijetí ke studiu 90 0 

Přerušení studia 2 0 

Ukončení studia       18 0 

 

Další informace 
Žádné další žádosti o informace ani sankce za nedodržení zákona č. 106/199 Sb. 

nebyly řešeny. 

 

Kontroly 
Dne 15. 10. – 18. 10. 2018 byla Českou školní inspekcí provedena kontrola 

zajišťování vzdělávání. Organizaci nebyla uložena sankce. 

Dne 3. 12. – 6. 12. 2018 byla na základě pověření Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky 

v letech 2017 a 2018. Organizaci nebyla uložena sankce. 

Dne 23. 5. 2019 proběhla kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení. 

Organizaci nebyla uložena sankce. 
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Mezinárodní projekty a výměnné pobyty  

Projekt Erasmus+ Moving Together 
Ve dnech 20. až 30. 8. 2018 jsme se zúčastnili projektu Erasmus+ Moving Together, 

který se konal na jihu Rumunska v městečku Mehadia. S námi se projektu zúčastnili 

Slováci, Rumuni a Maďaři. 

Samozřejmostí byla schopnost komunikovat v angličtině. Každá země během týdne 

musela představit svou zemi ostatním. Tato prezentace byla spojena s ochutnávkou 

jídel, které jsou typické právě pro danou zemi. 

 

 

JA Citi Innovation Camp 
Celkem 96 středoškoláků z České a Slovenské republiky se na začátku října sešlo 

v Bratislavě na dalším ročníku JA Citi Innovation Campu, který pořádala nezisková 

vzdělávací organizace Junior Achievement Slovensko. Soutěž je zaměřena na 

podporu a rozvoj kreativního myšlení. Citibank dlouhodobě podporuje podnikatelské 

vzdělávání mladých lidí, a proto cílem letošního ročníku bylo vymyslet kreativní 

a inovativní podnikatelský nápad – nový výrobek na trhu, připravit podnikatelský plán 

a podrobný rozpočet na jeho realizaci. 

Naši školu reprezentovali 3 studenti – Matěj Šlosárek, Matěj Sekanina a Jana 

Karafiátová. V letošní soutěži byli velmi úspěšní. Jana se svým týmem obsadila ve 

velké konkurenci 2. místo se svým nápadem na výrobu dřevěného ekologického 
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kartáčku na zuby. Tým Matěje s nápadem na SMART peněženku TOUCH ID se 

umístil na 3. místě.  

 

Erasmus+ Nonformal sports 
Naši studenti, Aneta Harazimová, Klára Bělavová, Klára Černá, Lucie Bendíková, 

Michaela Balajová, Nikol Kolářová, Tereza Bezecná, Tereza Neckařová, Tereza 

Straková a Tomáš Král, se zúčastnili programu Erasmus+, který probíhal od 23. září 

do 5. října 2018. Tento Erasmus nebyl jen tak obyčejný, byl zaměřený na Nonformal 

sports. Na účastníky čekala velká výzva. Měli si vyzkoušet rock climbing, archery 

a hiking. Se vším si hravě poradili a ještě si u toho užili velkou zábavu. Studenti měli 

mimo jiné možnost předvést své znalosti angličtiny. Jak se ukázalo, s komunikací 

neměli vůbec žádné problémy. 

 
Erasmu se zúčastnili mladí lidé z Rumunska, Francie, Slovenska a České republiky. 
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Erasmus - In Mehadia 
Ve dnech 5. – 16. 9. 2018 jsme se zúčastnili projektu Erasmus+ v Rumunsku ve 

městě Mehadia. Téma našeho projektu bylo „Mind your budget“, takže se většina 

dalších aktivit týkala převážně osobních financí. Většinou nám byla jednotlivá 

podtémata podávána zábavným způsobem, formou řešení různých úkolů 

v náhodných týmech.  

 

 

Erasmus+ „Video skills“ v Humpolci 
V prosinci jsme vyrazili na další projekt v rámci programu Erasmus+. Tentokrát jsme 

společně se slovenskými a rumunskými studenty zůstali v České republice nedaleko 

města Humpolce. Celý projekt, vedený v angličtině, byl zaměřený na získávání 

zkušeností v oblasti tvorby vlastních videí, včetně stříhání, doplnění hudbou a dalších 

efektů. 

 

Dramawettbewerb 
Slezská univerzita v Opavě uspořádala opět po roce soutěž v dramatizaci německých 

textů. Studenti 1. ročníku se pokusili o sobě vlastní interpretaci ironického rozhovoru. 

Zvládli nejen kvalitní konkurenci z celého Moravskoslezského kraje, ale i trému 

z vystoupení před komisí složenou z rodilých mluvčích. Nela Orságová, Adriana 
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Přikrylová i Ondřej Žáček si poradili s výslovností složitého textu a zároveň se snažili 

předvést dobré herecké výkony. 

 

 

Erasmus+ - projekt Video and photo skills v Humpolci 
V únoru jsme s žáky druhého a třetího ročníku vyrazili opět směr Humpolec na druhou 

část projektu Video and photo skills, tentokráte zaměřenou právě na fotografii. 

Projektu se zúčastnili také studenti z Rumunska a Slovenska. V prvních dvou dnech 

jsme se seznamovali – jak mezi sebou, tak se samotným programem Erasmus+. 

Další dny byly věnovány už praktickým dovednostem ve tvorbě fotografií – fotilo se 

ve dne, v noci, v klidu i pohybu.  

Celý projekt byl veden v angličtině, takže jsme měli možnost si ji řádně pocvičit. 

Dozvěděli jsme se něco o partnerských státech, jejich zvyklostech a ochutnali jsme 

místní speciality. 

 

Erasmus+ v Transylvánii 
Další skupina našich studentů se účastnila od 16. do 25. března 2019  mezinárodního 

pobytu v rámci evropského projektu Erasmus+. Čtrnáct studentů prvního ročníku se 

vydalo autobusem do horské oblasti Transylvánie do  malé rumunské vesnice Bilbor. 

Cílem bylo setkání se slovenskými a rumunskými vrstevníky z jiných škol v rámci 
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společného pracovního programu. Jednotlivé národní týmy originálním a poutavým 

způsobem prezentovaly historii, zajímavé osobnosti, tradice, turistické atraktivity či 

produkty své země. Studenti hledali společné věci a témata např. jak se zbavit 

předsudků či jak překonávat překážky v životě. Komunikaci v angličtině doplňovaly 

hry, zábava, humor a tanec. Během výletů do okolí jsme navštívili horskou soutěsku 

Bicaz, jezero Lacu Rosu, zdejší majestátní ortodoxní monastýry, zajímal nás i běžný 

život rumunských obyvatel. Tato zkušenost přinesla účastníkům projektu nejen 

motivaci a chuť dál rozvíjet angličtinu, ale i nová poznání a přátelství. 

 

 

 

Erasmus + - Picture This 
Jedenáctka našich studentů odjela koncem března na dva týdny do tajemného 

Rumunska, přesněji do městečka Balan. Téměř 1 200 km v autobusu jsme zvládli 

a ještě jsme přibrali Slováky v Žilině, Maďary v Debrecíně a Rumuny v Toplitě. Sešla 

se nás téměř padesátka. 

Setkání mládeže mělo tentokrát za cíl seznámit se s fotografováním a tvorbou videa. 

Všechny naše aktivity se odehrávaly v areálu místní střední školy – v jídelně, na hřišti, 

na internátě. Dozvěděli jsme se mnoho nových věcí, tvořili, fotili, natáčeli, upravovali, 

vyzkoušeli si různé techniky. Navštívili jsme také hrad Bran – sídlo Drákuly, 

rumunského krutovládce a upíra, nebo město Brašov. 
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„Aus der Geschichte lernen“ 
Studijní cesta do Varšavy k 80. výročí začátku 2. světové války (6. – 11. 8. 2019). 

Skupina vysokoškolských a středoškolských vyučujících z Německa, Rakouska, 

Polska a Česka se zúčastnila studijní cesty do polské Varšavy, hlavního města země, 

která byla jako první napadena Německem. 2. světová válka ovlivnila osudy mnoha 

národů především střední a východní Evropy. 

Program sledoval vztahy Němců, Poláků a Židů s důrazem na 20. století 

a současnost. Díky komentovaným prohlídkám, přednáškám a filmovým projekcím si 

každý mohl prohloubit své znalosti historie. 
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Zájezdy  

Zájezd do Berlína a Postupimi 
V pondělí 15. října se vydal náš autobus na cestu. První zastávka v hlavním městě 

Německa u East-Side-Gallery nám připomněla rozdělení Berlína na východní 

azápadní část. Po hlavní tepně bývalého západního Berlína (Kurfürstendamm) jsme 

se přesunuli do zoologické zahrady. A zde, uprostřed třímilionové metropole, nás 

čekala oáza klidu a (kromě spousty jiných zvířat) lenivé pandy. Poslední zastávka 

prvního dne byla u Gedächtniskirche, kostela zničeného za války a po ní zajímavě 

rekonstuovaného. 

 
Druhý den jsme se pěšky přesunuli k budově Spolkového sněmu (Bundestag). Za 

důkladnou bezpečnostní kontrolu jsme byli odměněni velkolepým výhledem ze 

skleněné kopule. Následovalo zastavení u legendární Braniborské brány 

(Brandenburger Tor) a procházka třídou Unter den Linden. Tento den jsme si 

vyzkoušeli cestování hromadnými dopravními prostředky  (především S- Bahn - 

nadzemní rychlodráha  a U- Bahn -  metro). Před polednem bylo třeba utišit hlad 

inákupní horečku na moderním Postupimském náměstí (Potsdamer Platz) a později 

na Alexandrově náměstí (Alexander Platz). A odpoledne jsme už byli očekávání na 

Muzejním ostrově, kde jsme si prohlédli expozice dvou nejvýznamnějších 

muzeí  (Pergamonmuseum a Altes Museum). Nezapomenutelná je především 

mohutná a výrazná Ištařina brána ze starověkého Babylonu.  
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Poslední den patřil Postupimi. Toto více než stotisícové město je lemováno modrými 

jezery a protkáno zelenými (na podzim zlatými) parky. A přestože leží uprostřed 

Německa, mohli jsme obdivovat například malebnou čtvrť ruskou či holandskou. Ze 

zámků jsme si na prohlídku vybrali ten nejkrásnější a nejromantičtější - Sanssouci 

abez starostí jsme si užili prohlídku interiérů a exteriérů. Poslední nákupy a "Auf 

Wiedersehen, Berlin! Auf Wiedersehen, Potsdam! Auf Wiedersehen, Deutschland!" 
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Exkurze  

Exkurze  letiště Brno-Tuřany 
Studenti prvních ročníků se dne 8. 10. zúčastnili exkurze na letišti Brno Tuřany. Zde 

si mohli prohlédnout nejen odletovou i příletovou halu a její vybavení, ale museli také 

projít bezpečnostní kontrolou a seznámit se s odbavovacím systémem a dalšími 

pracemi na letišti.  Dostali se do míst, kam obyčejný návštěvník letiště nesmí. Někteří 

z nich poprvé stáli na odbavovací dráze a mohli si zblízka prohlédnout letadlo a jeho 

odbavení před startem. Po celou dobu prohlídky letiště jim vše poutavě, ochotně 

a hlavně odborně vysvětloval ředitel bezpečnostního odbavení a jeho 

spolupracovníci. Studenti měli spoustu dotazů a z exkurze odjížděli nadšeni a plni 

očekávání, jaké vlastní zkušenosti nasbírají při školní praxi na letištích. 

 

 

Exkurze v Santa-Trans 
Dne 12. června navštívili studenti provoz jedné z největších dopravních firem 

v Moravskoslezském kraji, firmu Santa-Trans, s. r. o. Jedná se o dceřinou společnost 
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firmy Kofola, která od roku 1997 zabezpečuje rozvoz nejen jejich produktů po celé 

Evropě. Exkurze zahrnovala prohlídku všech prostor firmy, kde se studenti mohli 

seznámit nejen s prací dispečerů, řidičů a zaměstnanců, ale také s jejich 

ohodnocením a ekonomickou situací podniku vůbec.  

Vítanou aktivitou byla možnost prohlédnout si provoz skladu Kofola, a. s. a dopravní 

prostředky. Ti zvědavější se v nich mohli i projet. Nejen studenti, ale i učitelé se 

dozvěděli nové poznatky z praxe, které jsou užitečné v hodinách ekonomiky, 

účetnictví, dopravy i logistiky. 
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Školní akce  

Adaptační kurzy 
Nový školní rok začal pro třídu 1. A  3. 9. 2018 rovnou adaptačním kurzem.  Další 

týden v pondělí vyrazila na „adapťák“ 1. B  a ve středu je vystřídala třída 1. C. Každá 

třída „prváků“ absolvovala 2,5 dne v příjemném prostředí Horského hotelu Brans 

vMalé Morávce. V jejich průběhu se žáci navzájem seznámili, poznali svého třídního 

učitele či zažili úspěch (možná i neúspěch) během týmových aktivit. Ověřili si své 

komunikační dovednosti a vyřešili netradiční úkoly, ve kterých se museli spolehnout 

sami na sebe i na své spolužáky. 

 

„I ty můžeš podnikat“ 
8. listopadu 2018 se ve spolupráci s nezávislým a svobodným spolkem podnikatelů 

konal na naší škole seminář z programu Můžeš podnikat. Před studenty 4. ročníků 

se postavili dva podnikatelé z Moravskoslezského kraje, pan Michal Ondra (firma 

MiOn Investment, s .r. o.)  a pan Roman Šmiřák (firma RainFallows). Oba hovořili 

osvých podnikatelských začátcích, úspěších a neúspěších, seznámili studenty se 

svými názory na podnikání a vedení firmy. Devadesát minut strávených s podnikateli 

uběhlo velice rychle, ve velmi příjemné atmosféře, doplněné dotazy k problematice 

podnikatelského záměru. 
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Podzimní prohlídka Krnova pro děti 
Už po několikáté naši studenti provázeli městem děti základní školy. Ve čtvrtek 

8. listopadu 2018 se dvě třetí třídy 2. základní školy v doprovodu mladých průvodců 

dozvěděly zajímavé informace z historie Krnova. Prohlídkový okruh začínal 

u  Švédské zdi, pokračoval do areálu bývalého zámku, poutavé historky si děti 

vyslechly pod podloubím a společná procházka skončila u kostela sv. Martina.  

Studenti 2.B si vyzkoušeli komunikaci s dětmi a práci se specifickou věkovou 

kategorii. Na závěr dětem předali sladkou odměnu.  Vzájemná spolupráce základních 

a středních škol je velmi přínosná a vhodně doplňuje teoretické vzdělávání. 
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Akce DM 
26. října 2018 jsme uskutečnili na Domově mládeže zábavné odpoledne k zahájení 

nového školního roku. Do soutěží a zábavy se zapojili chlapci a děvčata prvních 

ročníků. Vytvořili jsme dvě smíšená družstva, která plnila dané úkoly – složit puzzle 

logo naší školy a „ sloní bowling“. 

Po soutěžích následovala volná zábava, opékání jablek, pečiva, hra na kytaru. 

 

 

Dva světy - výstava Alfonse Muchy v Brně 
V rámci předmětu dějiny kultury jsme dne 27. 11. 2018 se studentkami 3. a 4. ročníku 

navštívily na brněnském výstavišti unikátní výstavu nazvanou Alfons Mucha: Dva 

světy. Tato výstava kombinuje dva protipóly tvorby světoznámého secesního malíře 

– majestátní cyklus Slovanská epopej a sbírku plakátů.  
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XVII. školní a stužkovací ples 
Je již tradicí naší školy, že na podzim každého kalendářního roku se koná školní ples, 

který je zároveň plesem stužkovacím. Letošní ples se konal v sobotu 24. listopadu 

2018 ve Slezském domově v Krnově. Všichni studenti tříd 4.A, 4.B a 4.C byli uvedeni 

do stavu maturantského svými třídními učiteli, Mgr. M. Maliszewskou, Mgr. L. 

Mokrášem a Ing. L. Džuberou. 

 
 

 „Mé milé peníze! Mé chudinky penízky!“ 
Na naší škole je už zvykem přizdobit si předvánoční atmosféru návštěvou divadla. 

Rok se s rokem sešel a Divadlo Různých Jmen je zase tady. Studenti i učitelé byli 

tentokrát svědky slavné francouzské divadelní hry z dob klasicismu „Lakomec“.  

Poutavý příběh, který neztrácí na aktuálnosti, je poučným příkladem toho, jak peníze 

mění charakter člověka a mají dopad i na mezilidské vztahy. Promyšlené a napínavé 

zápletky, poukázání na lidskou chamtivost a lásku mladých lidí chytily za srdce 

nejednoho diváka. Díky skvělým hereckým výkonům, které herci předvedli v často 

úsměvném a satirickém duchu, jsme se dobře bavili. Originální kulisy nám pomohly 

s pomyslným přemístěním na místo děje – tedy do Paříže. Představení bylo velmi 

přínosné. Divadelní hra patří rozhodně na seznam doporučené maturitní četby. 
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Týden otevřených dveří na katedře romanistiky 
Po roce jsme se opět vydali se skupinkou studentů španělštiny 3. a 4. ročníků na 

Ostravskou univerzitu, kde jsme měli možnost se zúčastnit přímé výuky španělštiny 

v rámci Týdne otevřených dveří, který probíhal v týdnu od 3. do 7. 12. 2018.  

První seminář, kterého jsme se zúčastnili, byl praktický jazyk s rodilou mluvčí Lic. 

Begoňou, García Ferreira. Druhý seminář Praktická cvičení gramatická už probíhal 

s českou vyučující. 

Studenti si kromě materiálů použitých ve výuce odvezli i zajímavou zkušenost, která 

jim dala představu o tom, jak takové studium na VŠ probíhá. 

 

 
 

 

Výstava Rozlomená doba 1908 - 1928 Olomouc 
V rámci předmětu dějiny kultury jsme dne 21. 12. 2018 s některými studenty 3. a 4. 

ročníku zavítali do Muzea umění v Olomouci, kde je až do konce ledna 2019 k vidění 

výstava nazvaná Rozlomená doba – avantgardy ve střední Evropě. 

Přes 400 obrazů, soch, časopisů, knih, plakátů zapůjčených ze šesti desítek institucí 

z deseti evropských zemí. To je pouze velmi stručná statistika jedinečné výstavy 

Rozlomená doba. 
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Projekt se zaměřuje na vývoj avantgardního umění ve střední Evropě na pozadí 

dramatických událostí, které přineslo závěrečné desetiletí Rakouska-Uherska 

a úvodní desetiletí nástupnických států. 

Návštěvníci se mohli těšit na díla stovky autorů, mezi nimiž jsou Emil Filla, František 

Kupka, Max Oppenheimer, Marianne (My) Ullmann, Oskar Kokoschka a další. 

Celou výstavou nás provázel David Hrbek (mimo jiné současný český spisovatel), 

díky kterému jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o autorech a jejich 

dílech. 

 

 
 

 

„Živá knihovna“ studijních možností 
Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě se stal centrem dění pro žáky 

základních a středních škol ve středu 30. ledna 2019. Krajský úřad v Ostravě ve 

spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy zde pořádal už opakovaně „Živou 

knihovnu“ studijních možností. 

Jedná se o akci, na níž se žáci, studenti i učitelé mají možnost setkat s nejrůznějšími 

profesemi, zejména s těmi, které jsou perspektivní a je po nich velká poptávka. 

Probíhá na scéně Divadla vědy a kinosálu Světa techniky, kde jednotlivé profese 

představují lidé, kteří je skutečně vykonávají. Kromě toho v prostorách expozic Světa 
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techniky jsou rozmístěny stánky podniků a institucí, které příslušné profese potřebují 

a zaměstnávají. U nich se příchozí mohou doptat na vše, co nestihli během přednášky 

a mohou si vyzkoušet např. demonstrační předměty, které k jednotlivým profesím 

patří. Kromě představení profesí a jejich domovských podniků, je možné se setkat 

i se zástupci škol, které na příslušné profese připravují své žáky. 

Naše škola byla vybraná spolu s dalšími devíti středními školami, aby představila 

studijní obory a zajímavé studentské praxe. Pět studentů třetího ročníku nápaditou 

prezentací předávalo posluchačům svoje zkušenosti z průvodcovské praxe na 

hradech a zámcích, v cestovních kancelářích či na pozicích pozemního personálu na 

Letišti Leoše Janáčka v Ostravě nebo v Brně Tuřanech. Také v osobním rozhovoru 

se mohli potenciální zájemci dovědět podrobnosti nejen o studiu, ale i možnostech 

svého budoucího uplatnění v praxi. 

 

 
 

„Utajený svět“ Arnošta Vašíčka 
V pátek 15. února zavítal mezi nás známý český spisovatel, cestovatel, scénárista 

a záhadolog PhDr. Arnošt Vašíček. V krnovském kině se uskutečnila netradiční forma 

vyučování.  Poutavá přednáška  zpestřila a rozšířila znalosti studentů z oblasti 

literatury, dějepisu, zeměpisu nebo dějin kultury. 

Skvělý vypravěč zaujal studenty širokou škálou svých cestovatelských zkušeností 

a hloubkou vědomostí. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o starých civilizacích, 
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neobvyklých společenských rituálech, archeologických nálezech, rukopisech 

a záhadných místech naší planety. Fascinující byly matematické přesnosti a shoda  

u pyramid v Egyptě i v Jižní Americe. Překvapily nás archeologické nálezy předmětů, 

které dokládají přítomnost Hunů na českém území. Studenty také  zaujala podobnost 

některých českých tradic s filozofickými kořeny hinduistického náboženství či historie 

Ďáblovy bible. 

 

 
 

Pracovní zkušenosti v Amsterdamu 
Dne 30. 1. 2019 se v prostorách školy konala beseda se studenty 4. ročníků, kteří 

svým spolužákům a kamarádům předávali nabyté pracovní i osobní zkušenosti 

získané v létě na letišti Schiphol v Amsterdamu. 

Během 3měsíční práce v zahraničí si zdokonalili nejen jazyky a znalosti týkající se 

leteckého provozu, ale také získali nové zkušenosti a naučili se řešit krizové situace, 

uspět na trhu práce a v životě vůbec. Byla to pro ně výjimečná zkušenost, které si 

velice cení. 

Tato práce je nadchla nejen po stránce pracovní, ale i finanční. Někteří z nich se proto 

rozhodli, že po maturitní zkoušce v létě 2019 se do zahraničí vydají pracovat znovu. 

Touto cestou chtěli navnadit ostatní studentky a studenty k práci s nimi nebo pro jiné 
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agentury v zahraničí, a poukázat tak na výhody, ale i problémy s touto prací 

související. 

 

 
 

Lyžařské kurzy 

Lyžařský kurz od 3. 2. do 8. 2. 2019 

Tohoto kurzu se zúčastnili studenti vyšších ročníků v hojném počtu a proběhl 

vlyžařském areálu Paprsek u Starého Města pod Sněžníkem. Kromě družstev 

snowboardistů, kteří letos počtem převyšovali lyžaře, byly součástí výcviku také 

instruktorské kurzy. V letošním roce byl zvýšený zájem o získání licence instruktora 

snowboardingu, kurz absolvovalo sedm studentů, o licenci instruktora lyžování se 

přihlásil jeden zájemce, všichni uchazeči o licenci byli v konečném hodnocení 

úspěšní. Jejich výsledky u praktických i teoretických zkoušek byly velmi dobré 

aobdrželi licence „Instruktor lyžování“ a „Instruktor snowboardingu“. Předvedené 

dovednosti i teoretické znalosti našich nových instruktorů jsou zárukou, že budou 

schopni spolehlivě naučit své svěřence v lyžařských školách základům těchto 

zimních sportů. 

Čekaly nás vynikající sněhové podmínky, a proto si myslíme, že všichni účastníci 

kurzu se nejen zdokonalili ve svých dovednostech, ale také si upevnili své zdraví. 
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Věříme, že stále se vylepšující lyžařský areál Paprsek i v dalších letech přiláká ještě 

větší počet našich studentů. 

Lyžařský kurz od 17. 2. do 22. 2. 2019 

I druhý výcvikový kurz proběhl v lyžařském středisku Paprsek. Účastnili se jej studenti 

prvních ročníků a počet snowboardistů a lyžařů byl vyrovnaný. Přestože jsme na 

snowboardu měli poměrně velký počet začátečníků, již druhý den výcviku byla 

většina z nich schopna zdolat celý svah. Protože také v tomto týdnu jsme měli 

výborné sněhové podmínky, pokročilí lyžaři a snowboardisté značně zlepšili své 

dovednosti. 

 

 
 

Velikonoce v Harmonii Krnov 
Každoročně v době předvelikonoční navštěvujeme klientky Harmonie Krnov. 

Tvořivým posezením nad voňavým perníkem, který si pro nás tento rok připravili, jsme 

se snažily pomoci při výrobě papírových velikonočních vajíček. Mnohé klientky i přes 

svůj hendikep se snažily za naší pomoci velikonoční vajíčka různě vybarvovat. 
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Studentská vědecká konference 
Již několikátým rokem pořádá Filozofická fakulta Ostravské univerzity Studentskou 

vědeckou konferenci, která je určená jak studentům této vysoké školy, tak i studentům 

různých středních škol, kde se vyučuje španělský jazyk. 

Letos jsme se této konference, která se konala 3. dubna 2019, zúčastnili podruhé. Po 

úvodním slovu vedoucího Katedry romanistiky dr. Jana Mlčocha jsme měli možnost 

si poslechnout velmi zajímavou přednášku docenta Bohdana Ulašina z Univerzity 

Komenského v Bratislavě na téma Zvláštnosti vlastních jmen ve španělštině. Poté již 

následovaly prezentace jednotlivých studentů na téma, které si sami zvolili.  

Naši školu opět na této konferenci reprezentoval v kategorii středních škol již 

zkušenější a ostřílenější student David Mušálek ze 4.B, který si připravil prezentaci 

s názvem Spotteři neboli letečtí nadšenci. 

Ačkoliv byla konkurence veliká, porotu David zaujal natolik, že mu přidělila krásné 

2. místo. 

 

  
 

 

Projektový den ve znamení první pomoci 
12. dubna 2019 jsme vyměnili školní lavice za výuku v terénu, i když ne úplně 

doslova. Pro studenty prvních ročníků byl připraven kurz první pomoci. Pracovníci 

Střediska volného času Krnov pracovali se studenty v menších skupinkách. Všichni 
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si mohli vyzkoušet nejdůležitější krizové situace, kdy potřebuje zraněný člověk 

pomoc. Naučili se základní postupy poskytování první pomoci i vyhnout se chybám 

při záchraně lidského života. 

Součástí projektového dne byla také prezentace pana Jiřího Vlčka, pracovníka centra 

Krystal help s.r.o v Krnově o současné situaci drogové scény v České republice. Na 

závěr měli studenti možnost nahlédnout do profesionálního vybavení hasičského 

vozu a v diskuzi s hasiči se přesvědčit o náročnosti jejich práce. Projektový den byl 

naplněný spoustou užitečných informací a náměty k přemýšlení o zodpovědnosti 

k životu samotnému. 

 

 
 

 

Putování do Santiaga de Compostela 
Opět po roce mezi nás zavítal Ing. Ladislav Kalous ze Střední školy cestovního ruchu 

v Pardubicích. 16. dubna 2019 se s námi podělil o své zážitky z poutní cesty do 

Santiaga de Compostela. Oblíbené poutní místo navštívil dvakrát. Prvních 800 km 

prošel pěšky francouzskou cestou, další rok se vydal do stejného cíle portugalskou 

stranou v délce 600 km. 

Svatojakubská pouť asi není pro každého, přesto lidé, kteří zvolí tento druh dovolené 

či terapie, přibývá. Poutníci procházejí krásnou krajinou, malebnými vesničkami, 

obdivují historické katedrály, sbírají razítka do pasu poutníka a hlavně mají čas 
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přemýšlet o životě. Setkání s ostatními poutníky na společných ubytovnách, 

pohostinnost mnoha místních dobrovolníků a návštěva katedrály a hrobu sv. Jakuba 

prý dělá lidi lepšími. 

Autentické zážitky a nadšení pana Kalouse oslovilo naše studenty. Každopádně 

v tomto případě rozhodně platí, že „cesta je cíl“. 

 

 
 

Pražský studentský summit 
I tento rok se naši studenti rozhodli účastnit se celoročního vzdělávacího projektu 

Pražský studentský summit (https://www.studentsummit.cz), který pořádá Asociace 

pro mezinárodní otázky. Na této akci studenti z celé České republiky mají možnost 

se přiučit novým věcem v oblasti mezinárodního dění, bezpečnosti, lidských práv, či 

životního prostředí a zlepšit své rétorické, prezentační a argumentační dovednosti. 

Hlavní programem summitu je simulace činnosti mezinárodních organizací (OSN, EU 

a NATO). Naši školu zde reprezentovali studenti čtvrtého ročníku: Natalie Durčáková, 

Viktor Dosedla, Vojta Hořínek a Martin Glubiš. Společně zde zastupovali názory 

Indonéské republiky v modelu OSN. 

Již přihlášení do tohoto projektu pro nás bylo velmi zajímavé a přínosné, jelikož jsme 

museli vypracovat odpovědi na tři otázky, které se tento rok týkaly OSN. Jedna 

z otázek byla, kde si myslíme, že OSN v minulosti selhalo. Po podané přihlášce jsme 
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si mohli vybrat stát, který chceme reprezentovat, a každý z nás jeden orgán OSN, do 

kterého se chceme zapojit. 

 
 

 

Studentské volby do Evropského parlamentu 
Opět jsme se zúčastnili projektu Studentské volby, tentokrát do Evropského 

parlamentu. Jednalo se o volby programu Jeden svět na školách pod záštitou nadace 

Člověk v tísni – www.jsns.cz. Naši žáci měli možnost si vyzkoušet, jak takové volby 

probíhají. 

7. 5. 2019 všechny třídy navštívila volební komise sestavená ze studentů 2.B. Každý 

z „voličů“ měl možnost vybrat svého kandidáta z reálně kandidujících stran. Abychom 

usnadnili „voličům“ jejich rozhodování, připravili jsme pro ně medailony jednotlivých 

evropských frakcí a také priority, které chtějí prosazovat největší strany v ČR. 

Možnost hlasovat měli všichni přítomní žáci školy a účast byla velmi hojná. 

Při neúčasti 4. ročníků a žáků 2. ročníku, kteří jsou na praxi, se voleb zúčastnilo 231 

našich studentů. Jejich voličské hlasy získala Demokratická strana zelených – ZA 

PRÁVA ZVÍŘAT, na druhém místě Česká pirátská strana, na třetím ANO. 

V celorepublikovém sčítání Studentské volby vyhrála Česká pirátská strana.  
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Tour de hrady a zámky aneb jak se žije studentům na praxi 
Začátkem května vyrazili naši druháci studující obor cestovní ruch na měsíční studijní 

praxe. Někteří jako „ostřílení mazáci“, ale většina poprvé. Směr – hrady, zámky 

a cestovní kanceláře v regionu Morava, ale i vzdálené Čechy. 
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Během dvou dnů jsme navštívili Pernštejn, Bítov, Lednici, Valtice, Buchlov a viděli 

naše studenty v akci. Žasli jsme nad profesionalitou, s jakou zvládali hodinové 

prohlídky s téměř 50člennou skupinou návštěvníků, jak si dokázali získat srdce 

malých turistů, jak s úsměvem reagovali na dotazy, s jakým šarmem řešili „konfliktní“ 

situace. Viděli jsme, jak jsou hrdí, že se mohou předvést, ukázat, co umí a co dokáží. 

 

Zahájení turistické sezóny v Krnově 
Chladný a deštivý začátek května jistě udělal radost zemědělcům. Naopak turisté, 

natěšení na výlety  se sluníčkem, se museli spokojit s teplými bundami a pláštěnkami. 

V tomto duchu se letos uskutečnilo také oficiální zahájení turistické sezóny v Krnově  

15. května 2019. Studentky naší školy ve spolupráci s Informačním centrem připravily 

pro návštěvníky poznávací okruh „Po stopách krnovských průmyslníků“. Technické 

památky čím dál více lákají k návštěvě. Největší sláva Krnova je spojena s textilním 

průmyslem. Letošní procházka byla zaměřena na zajímavosti kolem vaření piva, 

provozování mlýnů, stavění mostů, využívání barometru. Samozřejmě významné 

místo ve výkladu patřilo výrobě varhan a světově proslulé značce Rieger Kloss. 

Nepříznivé počasí však změnilo původní plány. Místo procházky městem přijali 

návštěvníci pozvání do krnovské synagogy, kde na výklad mladých průvodkyň 

navázal pan Tomáš Sedlák. Jeho poutavé vyprávění o osudu významných 

krnovských podnikatelů a jejich rodin zpestřilo zamračené odpoledne. Rodina 

Bellaků, vyrábějící kvalitní vlněné látky, musela po záboru pohraničí uprchnout do 

Anglie. Známý bylinný likér Praděd má také své kořeny v Krnově. Rodina Gesslerova 

se proslavila právě jeho recepturou. 

 

Odpoledne nabité informacemi potěšilo účastníky komentované prohlídky. Stále je co 

objevovat, čemu se obdivovat a těšit se na další zajímavosti ze života a historie 

našeho města. 
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Slavnostní rozloučení s maturanty 
Školní rok má svá přesně daná pravidla a harmonogram. Výuka, adaptační a lyžařské 

kurzy, praxe, maturity. A najednou je konec! Jeho dojemnou předzvěstí je tradičně 

slavnostní předávání maturitního vysvědčení úspěšným absolventům. 3. června 

2019 jsme takto symbolicky vyprovodili do světa studentky a studenty 4.A, 4.B a 4.C. 

V koncertní síni sv. Ducha v Krnově rozdali třídní učitelé a ředitel školy vytoužená 

maturitní vysvědčení. Maturanty přišel pozdravit také místostarosta Krnova, Ing. 

Pavel Moravec. 

 

 

 

Výstava Víc než orloj 
5. 6. 2019 jsme s některými studenty druhých ročníků navštívili historické město 

Olomouc. Naším hlavním cílem bylo Vlastivědné muzeum v Olomouci, kde je 

v současné době instalována výstava Víc než orloj, jež je věnována dílu Karla 

Svolinského, všestranného umělce spjatého s Olomoucí, kterého zná moravské 

a olomoucké publikum převážně jako tvůrce orloje na místní radnici. Kromě této 
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výstavy zde byly k vidění i stálé expozice – Od kolébky do hrobu, Příběh kamene, 

Olomouc – patnáct století města a Galerie osobností olomouckého kraje. Zajímavá 

byla také putovní výstava Giganti doby ledové. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Michal Kříž a jeho povídání o životě po maturitě 

Po delší době navštívil naši školu absolvent oboru Cestovní ruch Michal Kříž. Dvě 

hodiny strávené s ním a jeho povídáním o studiu na Baťově univerzitě ve Zlíně 

a o cestování po světě rozhodně nebyly ztraceným časem. Jeho zkušenosti získané 

během studia, zážitky z cest po skoro 50 zemích světa, měly být motivací pro 

současné studenty, aby se nebáli cestovat a poznávat jiné kultury. 
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Soutěže 

Přírodovědného klokan 
11. října 2018 proběhlo školní kolo Přírodovědného klokana. Naše škola má 

zanedbatelný počet hodin, které se věnují fyzice a chemii, přesto se přihlásili tři 

soutěžící. Čekalo na ně 24 soutěžních úkolů právě z oblastí chemie, fyziky nebo 

matematiky. Na prvním místě se umístil Jakub Lerbletier z 2. A se ziskem 38 bodů, 

na druhém místě se umístil Jan Jirásko z 2. A se ziskem 30 bodů a na třetím místě 

se umístil Daniel Bušos, také z 2. A se ziskem 28 bodů. 

 

 

Soutěž osudové osmičkové letopočty 
Tématem letošního ročníku studentské soutěže v rámci česko-německého týdne byly 

události posledních sta letech s osudovými osmičkovými letopočty. 

Naši školu tentokrát reprezentovala čtveřice studentek z druhého ročníku: Barbora 

Holzmannová, Terezie Kubaláková, Kristýna Petřvalská a Eliška Plíhalová. Vyhledaly 

si fotografie Krnova z let 1918, 1938, 1948 a 1968, prezentaci doplnily o informace 

o politických událostech z těchto let a dobové hudební ukázky. A pak následovalo 

někalikadenní nacvičování - výslovnost, sladění hudby, slova a obrazu. 

V pátek 21. září proběhla samotná soutěž v krásném prostředí krnovské synagogy. 

A výsledek? Finanční odměna za pěkné třetí místo. 
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PišQworky 2018 
23. listopadu se na krnovském gymnáziu konal 11. ročník oblastního turnaje 

vPišQworkách. Čtrnáct týmů z Krnova a okolí se sešlo ve 4 skupinách, aby mezi 

sebou našly ty nejlepší, kteří postupují do krajského turnaje. Do play-off postoupilo 

pouze 8  nejlepších týmů, z každé skupiny vždy první dva. 

Naši školu reprezentovaly 2 týmy: Skeners s.r.o. ze třídy 2.C v čele se Štěpánem 

Bajgerem a  tým Abstinenti s.r.o., který vedla Kristýna Liavasová. Tento tým byl 

složen ze studentů třetích ročníků. 

Turnaj byl velice napínavý, postupu do play-off musely dokonce ve dvou skupinách 

z důvodu remízy rozhodnout až duely kapitánů. Jednalo se také o náš tým Abstinenti 

s.r.o. Duel náš kapitán nakonec prohrál, takže tým těsně nepostoupil. 

Neúspěšnější z našich byl tým Skeners s.r.o., který se 2 výhrami ve skupině postoupil 

do play-off. 
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Best in English 
Naše škola se letos poprvé zapojila do prestižní mezinárodní soutěže v anglickém 

jazyce pořádané pod názvem „Best in English“. Loni se této soutěže zúčastnilo 

17 162 studentů z 750 škol z 29 zemí světa. 

Hodinový profesionální on-line test na úrovni B1-C1 Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky mapuje znalosti studentů středních škol v poslechu 

ačtení s porozuměním a v oblasti jazykové kompetence. V pátek 30. listopadu si tento 

test vyzkoušelo 11 studentů naší školy. 

Nejlepší dva studenti naší školy byli Viktor Dosedla z 4.C a Martin Glubiš z 4.A 
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Dvojnásobný úspěch na soutěži Mladý průvodce 
10. ročník soutěže Mladý průvodce se konal v Ostravě 18. ledna 2019. Tato 

mezinárodní soutěž určená středním školám se zaměřením na cestovní ruch má za 

cíl hledat a podporovat mladé talenty v oboru cestovního ruchu. Téma letošního 

jubilejního ročníku znělo “100 let československé historie“.  

Úkolem soutěžní dvojice bylo vytvořit na dané téma 5denní poznávací zájezd za 

kulturně – historickými památkami České a Slovenské republiky.  

Studentky třetího ročníku Zuzana Štiglincová a Zuzana Kodrlová vytvořily zájezd pro 

muže s názvem „Návrat do minulosti“ .  Specifický program obsahoval návštěvu vily 

Tugendhat, vojenské opevnění ve Vranově nad Dyjí, Baťovo muzeum ve Zlíně, 

plavbu po Baťově kanále, exkurzi vinařství Masaryk ve slovenské Skalici a další 

atraktivity. Nejen vytvořený produkt, ale i nápaditá prezentace zájezdu oslovily porotu 

a děvčata získala druhé místo mezi jedenácti soutěžními týmy z obou republik.  

Součástí přísného bodování byl i vědomostní test z československé historie, ve 

kterém plný počet bodů, tzn. 100% správných odpovědí, měla pouze Zuzana 

Kodrlová.  

Za tento ojedinělý výkon obdržela speciální první cenu. 

 

 
 

 

 



Str. 48  Soutěže 
   

 

Soutěže PROFI GO 2019 v Brně 
Také letos jsme se zapojili do soutěží určených mladým lidem se zájmem o práci 

vcestovním ruchu, zejména studentům středních a vyšších odborných škol. Jejich 

cílem je pomoci uplatnit se v oblasti cestovního ruchu. Probíhaly jako doprovodný 

program veletrhů cestovního ruchu GO a REGION TOUR v Brně 18. ledna 2019. 

V rámci 10. ročníku soutěže PROFI GO – TURISTICKÝ PRODUKT prezentoval před 

porotou odborníků svůj zájezd tříčlenný tým naší školy ve složení Veronika Kukolová, 

Monika Zuzaňáková a Kristýna Durnová. Cílem soutěže je hledat nápady a nová 

návštěvnická místa pro turisty. Děvčata se letos rozhodla pro téma temné turistiky. 

Jejich 3denní zájezd „Tajemství severní Moravy“ obsahoval v programu místa 

spojená s čarodějnickými procesy, vojenskou historií, vězeňstvím i podzemím. Ceny 

předané z rukou zástupců AČCK, Czech Tourismu, Klastru CR, Asociace průvodců  

ČR a dalších byly velikým úspěchem pro naši školu. 

Všemi koly prošla úspěšně Diana Billichová. Ukázala, že nejen anglický jazyk je její 

silnou stránkou, ale také že se dokáže zhostit role turistického průvodce. Porota 

ocenila její výkon bronzovou příčkou. 
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Olympiáda z jazyka německého 
V lednu letošního roku se konalo školní kolo jazykové soutěže v němčině. Studenti 

měli za úkol porozumět náročnému poslechu a prezentovat jednu spolkovou zemi. 

Nejlepšího výsledku dosáhl Jan Jirásko, který reprezentoval školu i v okresním kole. 

Zde získal téměř maximální počet bodů v práci s textem, u popisu obrázku i při 

konverzaci se členy poroty. Jeho prezentace Berlína byla netradiční; mezi turistickými 

památkami zmínil i méně známé informace k muzeu Classic Remise Berlin. 

Zaslouženě obhájil loňské 1. místo a opět postoupil do krajského kola. 

Účetní tým 2019 
18. února 2019 se 2 týmy našich studentů zúčastnily celorepublikové středoškolské 

soutěže Účetní tým 2019. Soutěž pořádaná SVŠE Znojmo se konala v Praze 

vbudově Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů a našeho „moravského“ 

kola se zúčastnilo celkem 20 týmů převážně z obchodních akademií na Moravě a ve 

Slezsku. 

Naše týmy složené z odvážných studentů 4. ročníků si vyzkoušely práci pod tlakem 

a rozhodně získaly další zkušenosti z účetnictví, které pak určitě zúročí u praktické 

maturitní zkoušky. Reprezentoval nás dívčí tým ve složení Eliška Šišková, Kamila 

Sýkorová a Magdalena Harazimová a pánský tým ve složení Jakub Chovančík, Lukáš 

Morawiec a Martin Glubiš. Tento tým byl v soutěži o něco úspěšnější a postoupil do 

semifinále. Další body získané při znalostní soutěži Riskuj už na další postup do finále 

mezi nejlepší týmy nestačily. 
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Sudoku 
21. února se v Opavě konal 7. ročník regionální soutěže v sudoku. Naši školu 

reprezentovaly dva týmy – Offside a A-team – složené ze studentů 3. B. V silné 

konkurenci naše týmy obsadily 14. a 16. místo, což je úspěch vzhledem k tomu, že 

se s většinou úkolů naši studenti setkali poprvé. 

 

 

Jazykové olympiády 
Ve dnech 18. a 19. března proběhla v Ostravě krajská kola jazykových olympiád 

vruštině a v jazyce německém. V obou případech jsme měli na soutěži své zástupce, 

v obou případech to byli mladí muži (JR - Jakub Šorm z 2. B, JN - Jan Jirásko  z 2.A). 

Soutěž byla náročná - poslech, několikaminutový monolog na dané téma, následný 

rozhovor s porotou a řešení jazykové situace. Ve velké konkurenci se naši studenti 

neprobojovali na přední, postupová místa, ale úspěchem je už účast na krajském 

kole. Vždyť oba naši reprezentanti jsou teprve ve druhém ročníku. 
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Matematický klokan 2019 
Letos jsme celosvětově známou soutěž Matematický klokan zorganizovali 26. 

března. Ráno se naši odvážní matematici sešli v učebně IT2 a po krátkém úvodu se 

pustili do boje o co největší počet bodů. Naši studenti soutěžili v kategorii Juniora 

a v kategorii Student. Během 75 minut museli vyřešit 24 náročných úloh.  

V mladší juniorské kategorii 1. místo obsadil Dan Jalowiczor z 2.C s 53 body. Na 

druhém místě se umístila v této kategorii Michaela Smilowská ze stejné třídy s 38 

body. Třetí v pořadí skončila loňská vítězka Barbara Velčovská také ze třídy 2.C 

a vybojovala 33 bodů. 

Nejlepší v kategorii Student byl Zbyněk Škrobánek z 3.B a získal 25 bodů. 

Všichni účastníci soutěže dostali diplom matematického klokana. 

V letošním roce byl překonán dlouholetý rekord naší školy v juniorské kategorii. 

Doufáme, že se příští rok zapojí více žáků z prvních a třetích ročníků. 
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Krajské kolo Olympiády v jazyce španělském 
28. března proběhlo v Ostravě krajské kolo Olympiády v jazyce španělském. Naši 

školu zde reprezentoval v kategorii II jediný student Filip Štěpán z 3.C, který se ve 

velké konkurenci umístil na pěkném 7. místě. 

Gratulujeme a těšíme se na další úspěchy našich studentů v jazykových soutěžích. 

 

 
 

Krnovský studentský podnikatelský inkubátor 
17. dubna 2019 proběhl 11. ročník soutěže Krnovský studentský podnikatelský 

inkubátor. Oblíbená soutěž podnikatelských záměrů studentů středních škol proběhla 

v konferenční místnosti kostelecké hasičárny. Akci pořádala tradičně naše škola ve 

spolupráci s Městským úřadem Krnov. Cílem soutěže je dát prostor mladým lidem 

ajejich podnikatelským nápadům, které mohou obohatit nabídku na trhu.  

Devět studentů obhajovalo před porotou své potenciální podnikání. Se studenty 

diskutovala čtyřčlenná porota ve složení: Ing. Kamila Zapletalová, účetní a daňová 

poradkyně, Lenka Harentinová, majitelka firmy 1. jinačí s.r.o., Bc. Zuzana Pavlusová, 

referentka pro cestovní ruch a zahraniční vztahy na MÚ v Krnově a Veronika 

Veličková, zástupkyně CA Invia v Krnově. 

Mezi podnikatelskými nápady se prezentovala např. cestovní kancelář se zaměřením 

na vodácké sporty, cykloturistiku, pivní turistiku či jógové studio. Porota udělila 

zvláštní cenu Viktoru Dosedlovi, studentovi 4. ročníku Managementu v dopravě za 

odvážný nápad  provozování heliportů pro soukromé vrtulníky. Třetí místo si 

vybojovala Sabina Alexis Zoubková, studentka 4. ročníku Střední školy cestovního 
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ruchu v Pardubicích, díky svému nápadu vegetariánské kavárny. Druhou příčku 

získal  student 4. ročníku Managementu v dopravě Nicolas Szotkowski, zaujal 

nápadem originálního gravírování golfových holí. Vítězem soutěže se stal Filip 

Franek, student 4. ročníku Managementu v dopravě. Velmi podrobně a reálně 

představil porotě provozování airsoftové arény ve Vendryni. Oceněná trojice mladých 

mužů je úspěchem a nejlepší reklamou SOŠ dopravy a cestovního ruchu v Krnově. 

Opět se potvrdilo, že studenti přemýšlejí o budoucím profesním životě, hledají své 

uplatnění a snaží se zúročit  nápady a  nasbírané teoretické vědomosti. 

 

 

Noční maraton v psaní na klávesnici 
Opět je tu další „nocovka“ v psaní na klávesnici – tradiční rozloučení třeťáků 

s předmětem Písemná komunikace. Využili jsme blížící se velikonoční volno a přidali 

jsme k němu pohodově strávenou noc při klávesnici s myšlenkou překonat sebe 

samé. Třicet třeťáků se sešlo večer 16. 4. ve škole, aby ve družstvech soutěžili 

v desetiminutových opisech. 
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Sportovní soutěže 

Krajské soutěže v atletice 
Po mnoha letech se probojovala děvčata naší školy do krajské soutěže v atletice. 

Závody proběhly 2. 10. 2018 na atletickém stadionu v Opavě, bohužel za velmi 

nepříznivého počasí. Výkony závodnic ovlivnil nejen chlad, ale především déšť. 

Krajské soutěže se zúčastnilo devět družstev škol našeho kraje. Naše děvčata 

obsadila v silné konkurenci velmi pěkné sedmé místo. Celkový počet bodů byl 6 919, 

což bylo téměř o 800 více než v kole okresním. 

Nejúspěšnější atletkou sestavy naší školy byla žákyně prvního ročníku Borská 

Barbora, která získala pro družstvo 1 133 bodů. Její výkon na 60 m 8,89 s byl 

ohodnocen 595 body a stal se nejhodnotnějším výkonem. Další v pořadí pak byla 

Havránková Barbora ziskem 983 bodů, Repková Pavlína 905 bodů a Dočkálková 

Vendula 840 bodů. 

 

 

Okresní kolo v přespolním běhu 
V úterý 2. října se naši žáci zúčastnili okresního kola v přespolním běhu základních 

a středních škol. Na soutěž jsme vyrazili do městečka Břidličná. Běh se konal 

v biatlonovém areálu. 

Vytrvalý déšť značně ztížil terén, povrch byl mokrý a dosti klouzal, neboť velká část 

tratě vedla po loukách. Hoši vyběhli na okruh v délce dvou kilometrů, který absolvovali 

celkem dvakrát, a k tomu přidali ještě jeden kilometrový okruh. Celkem tedy jejich trať 

měřila 5 km. Terén byl členitý, střídaly se pasáže z kopce a do kopce, část vedla 

lesem. Z každé školy mohlo startovat 6 chlapců, přičemž do celkového pořadí se 
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započítávali čtyři hoši s nejlepším umístěním. Nejlépe z našich si vedl Tomáš Breuer, 

který obsadil 10. místo, další naši chlapci se umístili ve druhé desítce startovního 

pole. Celkově patřilo našim chlapcům 5. místo. Vítěz soutěže postoupil do krajského 

kola. 

 

 

Okresní kolo ve fotbale chlapců 
25. září 2018 proběhlo okresní kolo ve fotbale chlapců. Organizace a pořádání tohoto 

turnaje se ujala naše škola. Turnaj se odehrál v areálu sportovního klubu Sokol 

Chomýž. Letošního ročníku se zúčastnily 4 střední školy z Krnova. Naši chlapci 

nakonec postoupili do okresního finále. 
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Okresní soutěž v atletice 
Okresní soutěž v atletice proběhla 17. 9. 2018 na atletickém stadionu v Krnově. Jako 

každoročně soutěž organizovalo Gymnázium Krnov ve spolupráci s  SpgŠ a SZŠ 

Krnov. V soutěži chlapců bojovalo 6 družstev středních škol okresu Bruntál. 

Nejlepšího výkonu z družstva chlapců naší školy dosáhl Psotka Ondřej, student 

druhého ročníku, který v běhu na 1500 m za čas 5:05,60 získal 528 bodů a v běhu 

na 60 m za čas 7,80 sekundy získal dokonce 548 bodů. Vyzdvihnout musíme také 

Hořínka Vojtěcha, který získal 552 bodů za 171 cm ve skoku vysokém. Dále 

reprezentovali naši školu tito hoši: Mayer Lukáš, Breuer Tomáš, Jasan Jan, Iliadis 

Nikolas, Štůrala Roman, Jirásko Jan, Bušos Daniel a Kvasnica Michal. 

Celkově se hoši umístili na pěkném 3. místě za SŠA Krnov a Gymnáziem Krnov. 

 

Družstvo našich dívek se umístilo z pěti škol okresu na 1. místě a postoupilo do 

krajského kola. Nejhodnotnějšího výkonu dosáhla Smilowská Michaela ziskem 582 

bodů v běhu na 60 m v čase 8,70 sekundy a Malá Kateřina ziskem 556 bodů  v čase 

8,80 sekundy. Překvapením již nebyl výkon Štiglincové Zuzany 9,42 m ve vrhu koulí 

a zisk 492 bodů. Velmi úspěšnou disciplínou se stal skok vysoký, kde Glejtková Hana 

a Dimitriu Eleni  za stejný výkon 135 cm získaly 460 bodů a umístily se na 1. a 2. 

místě.  

 

Okresní soutěž ve stolním tenisu 
Okresní soutěž ve stolním tenisu se konala ve středu 24. 10. 2018 v tělocvičně SPgŠ 

a SZŠ Krnov. V letošním roce se soutěže chlapců zúčastnilo rekordních dvanáct 

družstev. Tato družstva byla nalosována do dvou skupin po šesti a první dvě družstva 
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ve skupinách pak bojovala o medailová umístění. Obě družstva našich chlapců hrála 

bohužel ve velmi silné “A“ skupině a umístila se na třetím a čtvrtém místě.  

Naši školu reprezentoval: Janošec  Libor, Kvasnica Michal, Smetana Dominik, Bušos 

Daniel a Sicha Dominik. 

Děvčata se v silné konkurenci umístila na celkově čtvrtém a pátém  místě. 

 

 
 

 

Basketbal chlapců 
7. listopadu uspořádala naše škola okresní kolo v basketbale chlapců středních škol. 

Do soutěže se přihlásily 4 střední školy bruntálského okresu. V turnaji se odehrálo 

šest zápasů dobré úrovně, neboť většina družstev měla ve svých řadách aktivní hráče 

basketbalu. My jsme se museli spokojit pouze s jedním hráčem, který tento sport 

provozuje aktivně. I přesto odehráli kluci dobré zápasy, svých soupeřů se nezalekli 

a byli jim po většinu zápasu důstojným soupeřem. Bohužel jim chyběla vyhranost, 

zkušenosti a taky trochu toho sportovního štěstí. Bez jediného vítězství obsadili 

konečné 4. místo. 

 

Basketbal 3x3 chlapců a dívek 
Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 proběhlo okresní finále v basketbale trojiček dívek 

a chlapců. Soutěže se zúčastnily střední školy bruntálského okresu, v obou 

kategoriích se zúčastnilo šest dívčích i chlapeckých trojic. 
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Zápasy se odehrály v základních skupinách. Ze skupiny postoupila vždy družstva na 

prvním a druhém místě.  

Finálový boj byl obdobou semifinále, vedení se přelévalo z jedné strany na druhou, 

ale za delší konec nakonec zatáhli naši chlapci a celý turnaj vyhráli. 

Naopak děvčata prošla svojí skupinou bez zaváhání a s přehledem postoupila do 

dalších bojů po výhrách nad děvčaty z pedagogické školy a gymnazistkami z Bruntálu 

„B“. V semifinále se utkala s děvčaty krnovského gymnázia a opět vítězně. Do finále 

nastupovala děvčata s odhodláním celý turnaj vyhrát, tak jak se to podařilo chlapcům. 

To se ale bohužel nepodařilo, neboť soupeřky z bruntálského gymnázia byly nad síly 

našich děvčat. 

 

 
 

 

Okresní kolo odbíjené dívek 
Pořadatelem této soutěže byla SPgŠ a SZŠ Krnov a uskutečnila se   

21. 11. 2018. V letošním roce se opět, jako v posledních letech, soutěže zúčastnilo 

pět velmi silných a vzácně vyrovnaných družstev. Byla to kromě našich také děvčata 

Gymnázia Krnov, SPgŠ a SZŠ Krnov, Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál 

a Gymnázia Rýmařov. Hrálo se systémem každý s každým, na dva vítězné sety, 

každý set se hrál do 20 bodů. Viděli jsme tedy deset velmi vyrovnaných utkání. 

Naše děvčata sehrála nejvyrovnanější zápas s družstvem Všeobecného 

a sportovního gymnázia Bruntál. Právě s tímto družstvem jsme nakonec bojovaly 
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o druhé místo v turnaji. Při rovnosti získaných bodů rozhodoval počet uhraných míčů. 

Pouze jediný míč nešťastně rozhodl o našem umístění na celkově třetím místě.  

 

 
 

Florbal dívek 
30. listopadu se zúčastnily dívky naší školy florbalového turnaje na Gymnáziu 

v Krnově v rámci středoškolských her bruntálského okresu. Soutěže se zúčastnila 

čtyři družstva krnovských středních škol. Kromě naší školy se do soutěže přihlásila 

děvčata Pedagogické a zdravotní školy a dvě družstva pořádajícího Gymnázia Krnov. 

Naše dívky se umístily na celkově čtvrtém místě. 
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Okresní přebor dívek a chlapců ve šplhu 
Soutěž proběhla 4. 12. 2018 v tělocvičně SPgŠ a SZŠ Krnov. Závodily základní 

i střední školy okresu Bruntál, každou z nich reprezentovalo čtyřčlenné družstvo. Hoši 

naší školy se ve velmi těžké konkurenci umístili na celkově čtvrtém místě. 

Reprezentovali nás: Choma Jakub, Horáček Kryštof a Kohut Libor. 

Po několika letech dosáhla velkého úspěchu naše děvčata. V konkurenci čtyř silných 

družstev děvčata v soutěži zvítězila. Vybojovala si tedy postup do krajského kola. 

Také v soutěži jednotlivců jsme dosáhli na medailové pozice, Pavlína Repková se 

v soutěži jednotlivců umístila výborným výkonem na třetím místě. 

 

Krajská soutěž ve šplhu 
V letošním roce se děvčatům naší školy opět podařilo probojovat do krajského finále 

ve šplhu. Soutěž probíhala dne 13. 2. 2019 ve Frýdku – Místku a organizovala ji SŠ 

řemesel. 

Do kategorie děvčat středních škol se z okresních kol probojovalo 6 družstev. Za 

školu bojovaly vždy čtyři závodnice, přičemž do celkového umístění se započítávaly 

výsledky tří nejrychlejších. Protože naše nejzdatnější závodnice se omluvila, musela 

zbylá tři děvčata podat o to lepší výkon. A podařilo se. V silné konkurenci jsme získaly 

stříbrné medaile a naše Dominika Kyte obsadila čtvrté místo v soutěži jednotlivců.  
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Okresní přebor v alpském lyžování a snowboardingu 
Ve čtvrtek 14. března proběhla po dlouhých letech soutěž v alpském lyžování. Naše 

škola se těchto závodů zúčastnila ve své historii poprvé. Přebor se uskutečnil v Malé 

Morávce-Karlově na sjezdovce Myšák, kterou pro závod pořadatelé připravili. 

Podmínky pro závod byly velmi dobré, děvčata si trať prohlédla a před samotným 

závodem i projela. Soutěžní disciplínou lyžařů byl slalom, který se jel jednokolově. 

V kategorii děvčat startovalo devět závodnic, naše děvčata startovala ve druhé 

polovině startovního pole a vůbec si nevedla špatně. Na trať se vydala bez bázně 

a s dravostí, která se vyplatila zejména Veronice Borkovcové, která si odnesla 

celkové vítězství. 

 

 

Okresní přebor Poháru Josefa Masopusta v kopané 
Dne 16. 4. 2019 se konal okresní přebor Poháru Josefa Masopusta v kopané chlapců. 

Soutěž proběhla na umělé travnaté ploše v Bruntále a organizátorem byla SPŠ a OA 

Bruntál. Tohoto finále se zúčastnila čtyři družstva škol našeho okresu a hrálo se 

systémem každý s každým. 

Hoši reprezentující naši školu hráli první utkání s velmi silným soupeřem, družstvem 

Gymnázia Bruntál. Naši hoši se zdatně drželi celé utkání, ale v posledních vteřinách 

zápasu soupeř skóroval. Bohužel i další dva zápasy hoši těsně prohráli a skončili 

celkově na čtvrtém místě. Přesto je pro nás velkým úspěchem účast v okresním kole 

a vyrovnaná hra s nejlepšími celky okresu. 
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

V oblasti prevence sociálně patologických jevů spolupracuje metodik s výchovným 

poradcem a hlavní vychovatelkou. Jejich práce se řídí minimálním preventivním 

programem. Ten se v letošním roce opět soustředil na vedení žáků ke zdravějšímu 

životnímu stylu – prevenci zneužívání návykových látek, nevhodné stravování, 

zvládání stresových situací. 

Preventivní práce už tradičně začíná v prvních zářijových dnech adaptačními kurzy 

pro žáky prvních ročníků. V tomto školním roce se jich zúčastnily tři třídy. Třídenních 

kurzů se účastní také třídní učitelé a pomocníci z řad žáků druhého a třetího ročníku. 

Cílem adaptačních kurzů je „nastavit“ normy třídního kolektivu a posílit soudržnost, 

rozvíjet komunikační dovednosti, týmovou spolupráci. Díky pomocníkům z vyšších 

ročníků se daří nastavovat školní kulturu neformální cestou. 

Třídnické hodiny již několikátým rokem probíhají v nepravidelných intervalech, a to 

podle individuálních potřeb tříd a třídních učitelů. 

Jako každoročně byly aktualizovány některé informační nástroje. Na intranetu, 

webových stránkách školy jsou uveřejněny kontakty na poradenská centra a centra 

pomoci, kontakty na metodika prevence i výchovného poradce. Pravidelně 

odebíráme časopis Prevence, jehož starší čísla jsou převedena do školní knihovny. 

Od letošního roku jsme do knihovničky zařadili i časopis Třídní učitel. V digitální 

podobě funguje na škole schránka důvěry, která je přístupná z intranetu školy, její 

obsah je přerozdělován k řešení zástupcem ředitele. Dotazy jsou převážně z oblasti 

vztahů učitelů a žáků.  

Preventivní tým poměrně úzce spolupracuje s třídními učiteli při řešení kázeňských, 

vztahových či metodických problémů. V letošním roce preventivní tým řešil 

především otázku inkluze, vztahů v rodinách, posilování sebevědomí, vztahů ve třídě, 

komunikace mezi spolužáky atp. 

Výchovný poradce a metodik prevence se zúčastnili v průběhu roku setkání 

výchovných poradců a metodiků na úrovni okresu, metodické informace pak 

předali svým kolegům, aktualizována je také školní nástěnka pro učitele. Metodik se 

pravidelně vzdělává – letos v oblasti kyberšikany, komunikace a tvorby klimatu ve 
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třídě (Líný učitel). Žáci se podíleli i letos na organizaci sbírek – např. Červená stužka, 

Světluška, Srdíčkový den, Květinový den. 

Atmosféru na škole posilují také další mimoškolní akce – zájezdy, projekty 

Erasmus+, exkurze, soutěže, třídní akce, návštěvy divadelních představení, besed, 

ples školy atp. 

K pozitivnímu vztahu ke škole přispělo rozšíření stránek facebooku – pozitivních 

stránek školy, kde se setkávají nejen bývalí ale i současní žáci. Nově letos vznikl 

instagramový profil školy, který tvoři skupina žáků. 

K naplnění cílů hlavního bodu preventivního programu směřovaly především tyto 

body: 

Téma zdravé výživy a prevence stresu je zahrnuto v osnovách občanské nauky 

Další beseda s gynekologem MUDr. Závadou proběhla na Domově mládeže. 

Pozvání přijaly dámy z občanského sdružení věnujícího se prevenci rakoviny prsu 

a uspořádaly besedu s děvčaty druhého ročníku.  

Na Domově mládeže se vychovatelé snaží rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit 

– ruční práce, výzdoba školy, návštěva Domova pro seniory apod. 

Problematice rizik zneužívání omamných látek bude věnována větší pozornost na 

hodinách biologie, mýtům spojeným s drogami je věnováno téma v občanské nauce, 

zde jsou také v diskuzích probírána témata jako xenofobie, rasová nesnášenlivost, 

duševní hygiena, také do tematického plánu práva bylo zahrnuto téma právní 

zodpovědnosti za takovéto konání. 

Nově v letošním roce do oblasti prevence zasáhly také projektové dny. Žáci prvního 

ročníku absolvovali blok první pomoci, a to v rámci spolupráce se Střediskem volného 

času Krnov. Další projektové dny byly určené prvním a druhým ročníkům – literární 

dny. Ve čtvrtém bloku třeťáci rozšiřovali formou hry, prezentací, úkolů své 

ekonomické znalosti a dovednosti. V rámci projektových dnů žáci pracovali ve 

skupinách, posilovali tak své komunikační a týmové dovednosti. 
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Environmentální výchova 

 

Předmětem environmentální výchovy je výchovné, vzdělávací a osvětové úsilí, které 

vede každého z nás ke spoluodpovědnosti za současný i budoucí stav přírody, 

společnosti a za místo, ve kterém každý z nás žije. Upozorňuje na důležitost šetrného 

využívání tradičních zdrojů energie a ukazuje smysluplnost alternativních zdrojů 

energie. Klade důraz na péči o životní prostředí, ale také na problémy lidské 

civilizace. 

Environmentální výchova je chápána jako výchova, která směřuje k souladu člověka 

s přírodou, s životním prostředím a zasahuje do různých oblastí jeho aktivit. 

Environmentální výchovu můžeme také chápat jako výchovu k trvale udržitelnému 

rozvoji. 

Škola má EVVO zapracováno v ŠVP s ohledem na místní a regionální podmínky. 

Žáci se zapojili do několika aktivit a soutěží: 

• Dětské slyšení – žáci diskutovali s představiteli města o ekologických 
problémech ve městě 

• Krnov město v pohybu 

Ve škole je zajištěno třídění odpadu (sběrné kontejnery na plasty, papír, sklo, baterie), 

je zajištěna a pravidelně kontrolována likvidace nebezpečného odpadu. 
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Hospodaření školy 

 

Výnosy hlavní činnosti 
 

 

 Závazný ukazatel Čerpání Rozdíl Vráceno 

MŠMT - příspěvky a dotace       25 154 118      25 154 118            0 0 

platy                                       18 034 709           18 034 709             0 0 

OON             269 980                  269 980    0 0 

zákonné odvody – pojistné SP, ZP         6 223 636           6 136 757   +86 879  0   

zákonné náklady – FKSP             360 693               361 634          -941                0  

ONIV – přímý a náhrady              265 100               351 038          -85 938 0 

zřizovatel – příspěvky a dotace 

provozní 2 554 100             2 554 100  0  0  

provozní 2 324 000          2 365 000 -41 000 0 

zohlednění větší administrativní 

zátěže                    41 000                                0 +41 000 0 

krytí odpisů majetku 186 000 186 000  0 0 

práce s talenty 3 100 3 100  0 0 

Obec                   18 000 18 000 0 0 

město Krnov – Student. inkubátor 6 000 6 000 0 0 

město Krnov – Komentované 

prohlídky města Krnova 12 000 12 000 0 0 

CELKEM dotace a příspěvky 27 726 218 27 726 218 0             0 
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Náklady v hlavní činnosti 

 

Náklady zřizovatele a vlastní 
(bez doplňkové činnosti, 
dotací ESF)                                

2014 2015 2016 2017 2018 

Celkem (v tis.) 4894 6488 6362,6 5090 5350 

z toho          

Materiál 
2220 2200 2095 1980 2104 

45% 34% 33% 39% 39% 

Majetek dl. drobný a jiný 
242 276 158 278 153 

5% 4% 2% 5% 3% 

Energie 
1175 1184 1083 1004 1060 

24% 18% 17% 20% 20% 

Opravy nemovitého majetku 
288 1729 1642 693 588 

6% 27% 26% 14% 11% 

Opravy movitého majetku, 
údržba 

104 71 56 20 49 

2% 1% 1% 1% 1% 

Cestovné 
114 116 118 125 121 

2% 2% 2% 2% 2% 

Odpisy majetku UZ 205,0, vl. 
bez IT 

84 111 191 187 187 

2% 2% 3% 4% 3% 

Služby 
608 677 764 735 988 

13% 10% 12% 14% 19% 
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Ostatní náklady – dopočet 
59 124 255,6 68 100 

1% 2% 4% 1% 2% 

 

 

Nejvyššími materiálovými náklady jsou spotřeba potravin školní kuchyně a jsou v plné 

výši hrazeny strávníky. Vykazovaná celková spotřeba materiálu hlavní činnosti 

zahrnuje nejen náklady hrazené zřizovatelem a strávníky školní jídelny, ale také 

náklady na provoz domova mládeže, které jsou plně hrazeny ubytovanými žáky. Patří 

zde náklady na pořízení lůžkovin, čisticích prostředků, toaletních potřeb, materiálu 

pro opravy a údržbu.  

 

Nejvyšším provozním nákladem z oblasti služeb jsou náklady za užívání 

tělovýchovného zařízení a hřiště. S ohledem na znění uzavřené smlouvy evidujeme 

tyto náklady v souhrnném nákladovém účtu – nákup ostatních služeb. Náklady jsou 

hrazeny z provozních prostředků.  

 

Přehled nákladů za užívání tělocvičny (v tis.): 

       2014                       134 

       2015                       109 

       2016                       137 

       2017     130 

       2018                       134 

 

Dalšími významnějšími provozními náklady jsou náklady na SW služby 94 tis. Kč, 

propagaci a inzerci 55 tis. Kč, praní prádla a lůžkovin za 80 tis. Kč, které z větší části 

hradí ubytovaní na domově mládeže. 

Samostatně evidovanými provozními náklady služeb jsou telekomunikační a poštovní 

služby 70 tis. Kč, likvidace tuhých odpadů a bioodpadů 64 tis., revize a odborné 

prohlídky  44 tis., bankovní služby 10 tis. Na nákladech za likvidaci odpadů se podílí 

rovněž ubytovaní žáci.  

Významnou položkou v nákladech na opravy nemovitého i movitého majetku roku 

2018 krom zednických, elektroinstalačních a vodoinstalatérských prací bylo 

provedení výměny oken ve výši 226 tis. na domově mládeže. 
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Mzdové náklady 

 

Naší organizaci byly zřizovatelem na rok 2018 stanoveny ukazatele: 

• počet zaměstnanců ve výši 49 zaměstnanců 

• přímé výdaje (UZ33353) ve výši 25 149 464 Kč, z toho:  

• prostředky na platy 18 031 287 Kč 

• ostatní osobní náklady 269 980 Kč 

• zákonné odvody, příděl FKSP, ONIV 6 848  Kč    

• Exelence SŠ (UZ33038) ve výši 4 654 Kč, z toho: 

• prostředky na platy 3 422 Kč 

• zákonné odvody, příděl FKSP 1 232Kč 

 

 

Dotace byly čerpány v plné výši. 

 

 

PŘEPOČTENÉ POČTY PRACOVNÍKŮ( BEZ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI )  
 

 

 
 

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Učitelé 27,04 26,65 26,52 27,13 27,57 

Vychovatelé 5,15 5,00 4,83 5 5 

THP 4 3,54 4 4 4 

Kuchyň 5,38 5,86 5,73 5,85 6,23 

Dělník 6,18 5,98 5,91 5,99 6 

Celkem 47,75 47,03 46,99 47,97 48,80 
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VÝVOJ PRŮMĚRNÉHO PLATU (BEZ OON A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Učitel  31 143 30 904 32 195 34 378 38 500 

Vychovatel 21 578 22427 23 582 22 746  27 317 

Dělník 12 234 14 499 14 366 16 396  19 657 

Pracovník THP 21 387 21 587 24 010 23 891 23 265 

Kuchyň 14 480 14 379 14 135 15512 15 079 

 

 
 

Srovnání průměrného platu roku 2018 s rokem 2017 
• učitel  + 11,99% 

• vychovatel + 20,10% (v roce 2017 dlouhodobá nemoc) 

• dělník  + 19,89% 

• pracovník THP  - 2,62% (snížení z důvodu dlouhodobé nemoci ) 

• pracovníci kuchyně  -2,79 (snížení z důvodu dlouhodobých nemocí) 

 
Některá předcházející období byla ovlivněna neinvestičními projekty ESF.  
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Výsledek hospodaření 
 

V roce 2018 jsme dosáhli zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 96 188,45 Kč. 

 

Z toho v doplňkové činnosti ziskem 56 678,64 Kč a vlastních prostředků 39 509,81 

Kč. Vlastní prostředky tvoří výnosy z kopírování, prodeje čipových karet a čipů ve výši 

16 845,78 Kč. Dále úsporou materiálu na středisku domova mládeže ve výši 

18 979,65 Kč, tržbou z likvidace zbytkových jídel ve školní jídelně ve výši 3 684,38 

Kč. 

 

Naším návrhem na rozdělení tohoto výsledku je příděl 96 188,45 Kč do rezervního 

fondu.  
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Zapojení školy do dalšího vzdělávání 

 

Škola je autorizovanou osobou v Národní soustavě kvalifikací - kvalifikace Průvodce 

cestovního ruchu.  

Pro veřejnost byly realizovány kurzy z výpočetní techniky, kde se absolventi naučili 

pracovat s prostředím Windows, používat textový editor Word a základy tabulkového 

procesoru Excel. Pro zaměstnance MÚ v Krnově jsme realizovali kurz písemné 

komunikace a obchodní korespondence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, 
které Vaše škola pořádá)  

Ne 
Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení 
dosavadní kvalifikace) 

Ano Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

Ne Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 
Ne Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a 

uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 
Ano Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

Ano Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 
Ne Vzdělávání seniorů 
Ne Občanské vzdělávání 
Ne Čeština pro cizince 
Ne Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Ne Jiné – vypište:……………………………. 
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Zapojení školy do projektů 

Škola je zapojena do projektu v rámci Erasmus+ K2 s názvem Intercultural Schools. 

Studenti a pedagogové se pravidelně zúčastňují výměnných pobytů a akcí.   
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Spolupráce s partnery školy 

 

 

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů 

ve vzdělávání   

 
Počet 
firem 

 

 
Dlouhodobě spolupracující firmy  

 

30 

Letiště Ostrava-Mošnov a.s., Letiště Brno-Tuřany a.s., LET´S 
FLY s.r.o. Mošnov, Letiště Václava Havla Praha, FLYING 
ACADEMI Brno-Tuřany 
 
Hrad Bouzov, Pernštejn, Křivoklát, Zámek Konopiště, Vranov nad 
Dyjí, Bruntál, Jindřichův Hradec, Lednice, Buchlov, Jánský Vrch, 
Bítov, Veveří, Bečov, Šternberk  
 
CA Invia Krnov, CK Vítkovice Tours s.r.o., TIC Krnov, MÚ Krnov, 
TIC Bruntál, CK Moravia Krnov, Ceres Bohemia Brno, Golf Club 
Město Albrechtice, CK Nicola tour Ostrava, CK ATIS Bruntál, CK 
A-Z tour Český Těšín, TIC Horní Benešov 

 

 

 

 
Spolupracující 
partner 
 

Hlavní oblasti a přínosy 
spolupráce 

Forma 
spolupráce 

Profesní organizace    

Letiště Odbavení cestujících, bezpečnost Praktické 
vyučování 

Hotely, Lázeňská 
centra, 
CK, CA, TIC 

Praxe na recepci 
Zkušenosti s provozem TIC, CA, CK, 
animátoři 

Praktické 
vyučování 

Hrady, zámky 
Městské a obecní 
úřady, Magistráty 

Průvodcovská činnost v českém i 
cizím jazyce 
Administrativní zkušenosti 

Praktické 
vyučování 

Firmy 
  

Letiště Katovice, PL 
Seznámení s provozem pracoviště Exkurze 
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JUROTRANS, spol. 
s.r.o.  

Seznámení s firmou Exkurze 

EUROPE DIRECT 
Bruntál 

Odborné semináře a kurzy  

TQM Praktické použití teorie (logistika, 
doprava) náhled, praktická cvičení 

Exkurze 

Další partneři   

Městský úřad (Krnov, 
Zátor, Jablunkov, 
Bruntál, Opava, 
Jindřichov aj.) 

Administrativní práce, jednání s lidmi Praktické 
vyučování 

Celní úřad Krnov 
Úřad práce Krnov 
TIC Krnov 

Praktické procvičování znalostí 
dokumentů přepravce 
Poradenství pro absolventy 
Organizování prohlídek města 
Krnova 

Praktické 
vyučování 
Přednáška 
Průvodcování 
studentů 

Banky (ČSOB, KB, aj.) Procvičování znalostí bankovního 
sektoru 

Praktické 
vyučování 
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Zpracoval: Mgr. Zdeněk Klein 

 

V Krnově 30. 9. 2019  

 

S výroční zprávou byli seznámeni všichni zaměstnanci školy: 22. 10. 2019 

 

Školská rada schválila: 17. 10. 2019 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva školy byla zpracována podle Zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů. 

 

 


