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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. 13 899/9661-07 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:
Domov mládeže:
Školní jídelna:

400 žáků
100 žáků
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 Let´s Fly z Mošnova, 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
200 Mbps, 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 doučování a procvičování učiva, 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 pro studenty vytvářejí stránky z jednotlivých předmětů,
které jim 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
zřízené školní adresy.
V 14 třídách jsou dataprojektory, v 7 jsou interaktivní dataprojektory a ve 2 jsou
interaktivní tabule, které pedagogové využívají ve všech předmětech a uplatňují tak
moderní formy výuky.

Počet žáků a tříd
Počet studentů a tříd
Celkový

Počet studentů

počet studentů

na jednu třídu

353

29,42

Počet tříd

12

Počet studentů
na učitele

12,257
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Počty studentů v jednotlivých třídách ve školním roce 2019/2020

Třída

Chlapci

Dívky

Celkem

1.A

10

22

32

1.B

9

20

29

1.C

8

22

30

2.A

3

22

25

2.B

6

21

27

2.C

10

21

31

3.A

7

23

30

3.B

6

20

26

3.C

10

22

32

4.A

4

29

33

4.B

9

20

29

4.C

5

24

29

Celkem

87

266

353

Počty studentů v jednotlivých oborech ve školním roce 2019/2020
Chlapci

Dívky

Celkem

CR

36

144

180

EaP

51

122

173

Celkem

87

266

353

Obor
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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
vyhotovována a veřejně přístupná na internetových stránkách naší 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

Počet

Prospěli

studentů

s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Neklasifikování

1.A

32

5

22

2

3

1.B

31

4

20

0

7

1.C

29

1

18

2

8

2.A

24

1

14

3

6

2.B

27

3

22

0

2

2.C

30

0

18

3

9

3.A

30

5

21

1

3

3.B

26

1

21

1

3

3.C

31

4

14

7

6

4.A

33

8

12

1

12

4.B

29

0

21

4

4

4.C

28

0

22

2

4

Celkem

350

32

225

26

67

Třída

Přehled chování

Známka z
Důtky

Pochvaly

Celkem

chování

TÚ

ředitele

TÚ

ředitele

2

3

57

9

5

1

1

1

Podmín.

Vyloučení

vyloučení

ze studia

2

1
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Přehled výsledků za 2. pololetí
Přehled prospěchu

Počet

Prospěli

1.A

studentů
32

s vyznamenáním
9

1.B

30

1.C

Třída

Prospěli

Neprospěli

Neklasifikování

23

0

0

5

24

1

0

30

3

26

1

0

2.A

22

2

18

2

0

2.B

28

7

20

1

0

2.C

29

4

24

1

0

3.A

30

9

21

0

0

3.B

26

3

23

0

0

3.C

31

8

20

3

0

4.A

32

8

24

0

0

4.B

29

1

28

0

0

4.C

28

1

27

0

0

Celkem

347

60

278

9

0

Přehled chování

Známka z
Důtky

Pochvaly

Celkem

chování

TÚ

ředitele

TÚ

ředitele

2

3

35

1

6

4

0

0

Podmín.

Vyloučení

vyloučení

ze studia

0

0
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Maturitní zkouška

Úspěšně
vykonalo

Počet
Část Předmět

Obor

přihláše maturují
ných
cích

CR
EaP
CR
AJ
EaP
CR
M
EaP
CR
RJ
EaP
CR
ŠP
EaP
CR
CR
LD
EaP
Prakt. EU CR
Prakt. EU EaP
obhaj. ZP CR
obhaj. ZP EaP

46
42
43
41
0
0
2
0
1
1
46
42
46
42
46
42

Profilová

Společná

ČJ

46
42
43
41
0
0
2
0
1
1
46
42
46
42
46
42

DT

PP

ÚZ

37
35
41
41
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
42
0
0

42
37
42
40
0
0
1
0
1
1
41
41
0
0
43
42

Prům.
prospěch

Jarní termín květen 2020
Obor

Termín

řádný
opravný
EaP řádný
opravný
CR

prospěl

prospěl
s vyzn.

neprospěl

prům.
prospěch

0
2
0
0

0
0
0
0

0
0
0
1

0
2,8
0
4,4

Podzimní termín září 20120
Obor

Termín

řádný
opravný
EaP řádný
opravný
CR

prospěl

prospěl
s vyzn.

neprospěl

prům.
prospěch

0
8
0
9

0
0
0
0

0
5
0
3

0
3,17
0
3,12

3,11
3,37
2,02
2,5
0
0
4,5
0
1
1
2,39
2,40
2,5
2,64
2,24
2,17
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Přijímací řízení

V tomto školním roce jsme otevřeli tři třídy, jedna třída oboru Cestovní ruch a dvě
třídy Ekonomika a podnikání. 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 1,47 u oboru CR a 1,64
u oboru EaP.

Přehled o počtu uchazečů a přijatých
Obor

Počet přihlášených

Počet přijatých

CR

43

30

EaP

72

60

Celkem

115

90

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 86% 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.
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Výsledky v programu kvalita - žáci 3. ročníků

Předmět

Výsledky školy
v rámci všech
testovaných škol

Výsledky školy v rámci skupiny oborů
vzdělání
Obor CR

úspěšnost percentil percentil
Jazyk český
Matematika
Jazyk anglický

81,7
35,9
79,5

50
25
75

100
50
100

reziduál
1. stupeň
3. stupeň
1. stupeň

Obor EaP
percentil
100
100
100

reziduál
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
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Rámcový popis personálního zabezpečení

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 16.

Počty
Zaměstnanci
osob
Pedagogové
učitelé

31

vychovatelé

5

Ostatní

Celkem

správní

10

kuchyň

6
52

Rámcový popis personálního zabezpečení
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Ředitel školy

Organizační struktura

Útvar teoretické výuky
Útvar výchovy
mimo vyučování

Zástupce ředitele

Vedoucí VMV

Předmětové komise

Učitelé

Vychovatelé
Bezpečnostní pracovník

Útvar stravování

Vedoucí jídelny

Kuchařky

Útvar ekonomický

Vedoucí ekonom. útvaru

Účetní, Mzdová účetní
Domovník, Uklízečky

Sekretariát

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.
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Seznamy vzdělávacích akcí

Název akce

Počet
účastníků

Klíma třídy

2

Koučing pro pedagogy

2

Makroekonomie

1

Refresher for English Teachers

2

Kurz instruktor snowboardingu

2

Dějiny ekonom. myšlení

1

Kritická bilance polistopadové literatury

1

Nový pohled na žáky se SPU

1

Prevence rizikového chování

2

Učitel vs.problematický žák

2

Finanční gramotnost a ekonomika

1

Marketing v kostce

1

Psycholog. souvislosti, ego

2

Inspirace pro rozvíjení čtenářství

1
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Poskytování informací podle zák. č. 106/1999

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

2

0

přijetí ke studiu

90

0

přerušení studia

0

0

ukončení studia

22

0

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

Kontroly
Dne 14.1.2020 proběhla kontrola ze Všeobecné zdravotní pojišťovny na platbu
pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce
pojistného, nebyly zjištěny žádné nedostatky.
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Mezinárodní projekty a výměnné pobyty

Mezinárodní projekty a výměnné pobyty
Tvoje cesta #Onlinem
Zúčastnili jsme se preventivního projektu Tvoje cesta #onlinem na stanici krnovské
policie. Nadporučík Karla Špaltová seznámila žáky s hlavními riziky spojenými
s používáním sociálních sítí. Dozvěděli se, jak poznat „predátora" a jak postupovat
v krizové situaci, proč je důležité zabezpečení mobilního telefonu či jiného zařízení,
které informace zásadně nezveřejňovat, jak je důležité být na sociálních sítích v co
největším bezpečí.
Program obsahoval rady a doporučení, o kterých již žáci věděli, ale samozřejmě jsme
se dozvěděli i spoustu nových informací. Přednáška byla zajímavá, protože toto téma
je aktuální a je velmi důležité o něm neustále hovořit právě v době, sociální sítě jsou
nejrozšířenějším způsobem komunikace.
Závěrem měli žáci možnost nahlédnout do cely předběžného zadržení.

Mezinárodní projekty a výměnné pobyty
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Den mediální gramotnosti
Využili jsme nabídky Jednoho světa na školách a zorganizovali se třídou 3. A Den
mediální

gramotnosti

(https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/pilotni-

skoly/dny-medialni-gramotnosti).
Celý 4hodinový program byl rozdělen do dvou bloků. První blok vedl lektor vyškolený
organizací Jeden svět na školách Bohuslav Sedláček.
Nejprve se diskuze vycházející z předehraného spotu točila kolem míry používání
technologií, času věnovaného internetu, sociálním sítím. V další části žáci ve
skupinách pracovali s textem – výsledky průzkumu – tzv. metodou inset značek.
Poměrně velká část prvního bloku byla věnována práci se zdroji – jak poznat
důvěryhodnou stránku na webu. Přitom žáci odpovídali na otázky – kdo, co, pro koho,
jak a proč uveřejňuje článku na internetu. Na poslední hodinu nás navštívil Radek
Wiglasz,

vedoucí

zpravodajství

ostravského

studia

České

televize

(https://www.ceskatelevize.cz/lide/radek-wiglasz/). Jeho vystoupení se během pěti
minut změnilo ve velice zajímavou diskuzi a skončilo pozváním do studia.

Erasmus Rumunsko 2019
Žáci se zúčastnili v rumunském městě Balan mezinárodního setkání mládeže. Této
akce se zúčastnilo 30 českých a 30 rumunských studentů spolu se svými skupinovými
vedoucími. Tématem projektu byla mezinárodní kulturní výměna, která měla za úkol
upozornit na podobnosti, ale i rozdíly mezi dvěma evropskými kulturami, rozvíjet
smysl studentů pro toleranci a otevřenost k jiným národnostem, odbourat stereotypy
v myšlení a navázat nová přátelství.
Studenti pracovali v týmech, používali nejnovější metody neformálního vzdělávání,
workshopy, brainstorming a zajímavé teambuildingové aktivity. Účastníci obou stran
pocházeli z menších měst, ve kterých není tolik příležitostí se denně setkávat s jinými
kulturami a používat cizí jazyk. Proto byla pro studenty velmi cennou zkušeností
nutnost dorozumět se, což znamenalo 12 dní mluvit, tvořit, ale i prezentovat výsledky
činností v anglickém jazyce. Projekt přinesl našim studentům mnoho nových
poznatků o rumunské kultuře i gastronomii a nově vzniklá přátelství mohou vést
v budoucnu i k další spolupráci.
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Pobaltí a Petrohrad
V září vyrazili žáci z Krnova tranzitem přes Polsko do první destinace, pobaltské
republiky Litvy. První zastávka cesty vedla k bývalému sídlu litevských knížat –
k vodnímu hradu Trakai, který je obklopen několika jezery, kamennými hradbami
a valy s obrannými věžemi. Uvnitř hradu je řada expozic – historie hradu a Litvy,
lovecké trofeje, expozice skla a keramiky.
Další zastávka bylo hlavní město Litvy, Vilnius. Litevská metropole se nachází na
soutoku řek Neris a Vilnie a i zde najdeme spoustu architektonických skvostů.
Nesmíme zapomenout na gotický kostel sv. Anny, který se líbil i samotnému
Napoleonovi. Centrum města tvoří katedrální náměstí s klasicistní bílou katedrálou.
Moderní dějiny a časy komunismu si připomněli v Muzeu genocidy (někdejší vězení
KGB).
V sobotu ráno byl celodenní přejezd do Ruské federace. Po důkladné kontrole na
litevsko-ruské hranici dorazili po půlnoci do Petrohradu.
Po nedělní ruské snídani se žáci autobusem vydali do letního sídla ruských carů.
Petrodvorce je přivítaly zpívající hlavní fontánou označovanou jako Velká kaskáda.
Petr Veliký nechal postavit letní sídlo na jižním pobřeží Finského zálivu. Celému
parku vévodí důmyslný systém fontán a vodotrysků.
Další tři dny žáci obdivovali historické i moderní památky samotného Petrohradu. Při
pohledu na toto město je těžké uvěřit, že na jeho místě byly před 300 lety jen bažiny.
Nejvýznamnější stavbou na břehu řeky Něvy je barokně-rokokový Zimní palác, jenž
má 1 057 komnat s bohatou interiérovou výzdobou. Najdete v něm jedno z největších
světových muzeí Galerii Ermitáž, která obsahuje více než 3 miliony uměleckých děl.
V 350 výstavních sálech můžete obdivovat bohaté sbírky výtvarného umění, drahých
kamenů, medailí a dalších uměleckých předmětů.
Vše zakončili projížďkou lodí po řece Mojce a Něvě a dopluli až ke křižníku Aurora.
Po zpáteční cestě navštívili hlavní město Lotyšska – Rigu. Ta leží při ústí řeky
Daugavy do Rižského zálivu. Dominantami města jsou rižský Dóm, Dům
Černohlavců, kostel Alexandra Něvského. Zajímavou části Rigy je městská tržnice,
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kde lze nakoupit velké množství čerstvých potravin. Poslední zastávkou našeho
putování bylo poutní místo Hora křížů u Šiauliai.

Budapešť
Poprvé jsme spatřili Budapešť z vrchu Gellért, který nám nabídl nejen krásnou
vyhlídku, ale i pohodovou procházku, což bylo po několikahodinové cestě autobusem
příjemné. Ubytovali jsme se v novém apartmánovém komplexu téměř v centru
metropole a večer šli do stylové hospůdky ochutnat vyhlášenou maďarskou kuchyni.
Druhý den jsme historickou lanovkou vyjeli k hradnímu komplexu, odkud jsme mohli
obdivovat krásy Budapešti. Okouzlil nás nejen Budínský hrad, ale i Rybářská bašta
či Matyášův chrám. Procházkou kolem Dunaje a jeho mostů jsme došli i k Parlamentu
a „botám na nábřeží“, které velmi sugestivně připomínají osud Židů za 2. světové
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války. Projeli jsme se historickou částí budapešťského metra, nechali se ohromit
velikostí Milénia a pohodový den jsme zakončili v termálních lázních Szechényi.
V pondělí jsme nakoupili maďarské speciality na budapešťské tržnici a s kráskou na
Dunaji jsme se rozloučili z paluby vyhlídkové lodi.
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Adventní Wroclaw 2019

Žáci navštívili Ostrov Tumski, Stary rynek, Plac Solny, Ratusz, galerie Stare jatki,
targowisko, domki Jaś i Małgosia, …
Co ochutnali? Vánoční punč, ovoce v karamelu, ovčí sýry, klobásky, bigos, pirohy,
palačinky,…
Co jsme hledali a našli? Wroclawskie krasnale
Na čem jsme se shodli? Určitě se do Wroclawi opět vrátíme.
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Exkurze
Letiště Praha a letecké muzeum Kbely
První letošní větší tematická exkurze proběhla na letiště V. Havla v Praze.
Po cestě vlakem dorazili žáci na letiště a po dvou hodinách výkladu byli chytřejší
v oblasti letecké dopravy a odbavování cestujících. Kromě těchto aktivit viděli noční
Prahu plnou turistů, prošli si Malou Stranu, Karlův most a zhlédli Národní divadlo.
Druhý den navštívili letecké muzeum ve Kbelích a prohlédli si expozice historických
letadel. Zážitkem byla rovněž prohlídka Strahovské knihovny nebo divadelní
představení Pygmalion Divadla na Vinohradech.

Exkurze na letišti v Brně
Další exkurze proběhla na brněnském letišti v Tuřanech. Žáci si prohlédli prostředí,
ve kterém budou mít v příštích letech svoji praxi. Dozvěděli se spoustu nových
informací o chodu letiště, prošli si celý proces odbavování cestujících.
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Exkurze
Největší zážitek byla možnost vidět vzlétnout letadlo z bezprostřední vzdálenosti.
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Krnov Coffee Festival
V sobotu 14. září 2019 proběhl v Krnově 2. ročník kávového festivalu pořádaný paní
Šárkou Bolatzkou z kavárny Malé Café. Na organizaci a průběhu této akce se stejně
jako v loňském roce podíleli dobrovolníci ze třídy 3. B. Studenti pracovali od pátku do
neděle, od brzkých ranních hodin do večera. Stavěli stánky pro prodejce, pomáhali
s organizací sportovního programu pro děti, se samotným vařením kávy, obsluhou,
s úklidem apod.

Adaptační kurzy
JEDINÁ CESTA, KTERÉ BUDETE LITOVAT, JE TA, KTEROU NEPODNIKNETE…
I takové by mohlo být motto letošních adaptačních kurzů. Studentům prvních ročníků
odvaha určitě nechyběla a vydali se na spoustu takových pomyslných cest. V jejich
cíli pak mohli najít porozumění, odvahu, pochopení, ale také nová přátelství a možná
i sami sebe.
ADAPTAČNÍ KURZY tříd 1. A, 1.B a 1.C se uskutečnily v prvních dvou týdnech
měsíce září v krásném prostředí Horského hotelu Brans, který se nachází v Malé
Morávce.
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Pod vedením zkušených lektorů z řad učitelů si studenti vyzkoušeli různé
komunikační hry, jejichž společným záměrem bylo stmelení třídního kolektivu.

O podnikání s majitelkou Malé Café Krnov
V říjnu proběhla v rámci hodin Praxe debata o podnikání s majitelkou známé krnovské
kavárny Malé Café. Setkání si domluvili studenti s tím, že by chtěli vědět, jak začalo
její podnikání, jaká úskalí čekají na malého podnikatele na malém městě, jak řeší
marketingovou komunikaci své firmy apod. Během společně stráveného času jsme
se dozvěděli zajímavé informace o samotném rozhodnutí otevřít kavárnu, o začátcích
Malého Café, ale i o současnosti firmy a o tom, že abychom byli úspěšní, je potřeba
být jiný než ostatní. Malé Café je opravdu jinou kavárnou… a doufáme, že ještě
dlouho bude místem, kam budeme všichni rádi chodit za dobrou kávou a výborným
jídlem.
Všechny získané informace mohou studenti zúročit nejen v předmětu Podnikání, ale
také při psaní maturitních prací.
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Pozvánka ke studiu na UTB Zlín
V pátek 25. října proběhla přednáška pro 4. ročníky o možnostech studia na
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Své dojmy a poznatky ze svého studia na fakultě
multimediálních komunikací přijela předat naše loňská absolventka Natálie
Durčáková. Seznámila studenty s možnostmi studia na jednotlivých fakultách,
popsala výuku pomocí projektů, představila možnosti Zlína jako studentského města.
Jsme přesvědčeni, že její nadšení pro současné studium muselo zanechat stopu
a možná ovlivní rozhodování našich maturantů právě pro studium ve Zlíně.
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Školní ples
V listopadu se konal již 18. ročník Stužkovacího a maturitního plesu SOŠ DCR Krnov,
kterého se zúčastnily třídy 4. A s třídní učitelkou Ing. Věrou Tkáčovou; 4. B s Mgr.
Romanou Korandovou a 4. C s Mgr. Tomášem Miervou. Studenti byli ostužkováni
a ošerpováni třídními učiteli, následoval zpěv studentské hymny Gaudeamus Igitur,
slavnostní přípitek a osobitá vystoupení jednotlivých tříd.
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Na babetě do Gruzie

Mikulášská nadílka měla letos u nás ve škole netradiční podobu. Se zážitky
z neobvyklého cestování se s námi přišel podělit mladý cestovatel Filip Tomášek,
23letý student Vysoké školy báňské v Ostravě.
Rozhodl se vydat na cestu do Gruzie úplně sám na legendárním mopedu Jawa
Babetta. 21 let starý dopravní prostředek získal od svého strýce a byl pro něho velkou
výzvou. Na jaře si sbalil pár zavazadel, včetně náhradních dílů, šlápl do pedálů
a vyrazil do neznáma. Gruzie ho lákala nejen kvůli proslulé pohostinnosti a nízkým
cenám, ale především kvůli horským štítům Malého a Velkého Kavkazu. Během
svého putování potkal řadu zajímavých lidí, poznal lidskou solidaritu, vstřícnost
i vychytralost. Přihlížel protiruské demonstraci v Tbilisi, na jednodenním treku ke
Koruldi Lakes se setkal s ukrajinským velvyslancem pro asijské země.
Za 75 dní najel skoro 7000 km přes Polsko, Ukrajinu, Rusko, Gruzii, Turecko, Srbsko,
Slovensko. Načerpal mnoho nových zkušeností a energie, vytvořil si nová přátelství,
zvládl řešit nenadálé situace a posunul se v životě o kousek dál.
Poutavé vyprávění přijali studenti s nadšením.
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Vánoce v Domě seniorů a Harmonie

V prosinci jsme navštívili klienty Domu seniorů, abychom jim zpestřili odpoledne
vystoupením, které si pro ně připravili žáci dramatického kroužku ubytovaní na
internátě.
Předvedli pásmo vánočních písní, koled, básniček a hry na klavír pod názvem
„Vánoční ladění.“
Následující den jsme opět navštívili se stejným programem klienty Harmonie.
Závěrem jsme všem předali drobné dárečky, které vyrobila děvčata v rámci
volnočasové aktivity na DM a v kroužku vaření.

Přednáška o podnikání
V prosinci se ve spolupráci s nezávislým a svobodným spolkem podnikatelů konal
seminář z programu "Můžeš podnikat". Před studenty 3. ročníků se postavili dva
podnikatelé z Moravskoslezského kraje, pan Tomáš Gřešek z firmy Eduway a pan
Roman Šmiřák z firmy RainFallows. Oba hovořili o svých podnikatelských začátcích,
úspěších a neúspěších, seznámili studenty se svými názory na podnikání a vedení
firmy. Studenti na praktické ukázce sami viděli, že pokud něco opravdu chtějí, stačí
se jen zvednout, jít a vzít si to. Přednáška byla zakončena dotazy studentů a diskuzí
s podnikateli. Devadesát minut bylo nabito zajímavými informacemi ze života
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podnikatelů, a hlavně skutečnými příběhy, inspiracemi a radami, které se ze školní
výuky získat nedají.

Domácí a zahraniční cestovní ruch
V lednu si mohli studenti třetích a čtvrtých ročníků vyzkoušet, jaké to je být
posluchačem na vysoké škole. Seminář na téma „Domácí a zahraniční cestovní ruch“
zajistili u nás ve škole vyučující z katedry cestovního ruchu Obchodně podnikatelské
fakulty Slezské univerzity v Karviné.
Ing. Patrik Kaizar, Ph.D. stihl během 90 minut své prezentace se studenty virtuálně
procestovat kus světa. Zajímavá místa a jeho pedagogické a cestovatelské
zkušenosti byly pro posluchače jistě inspirativní. Ing. Miroslava Kostková, Ph.D.
komunikovala se studenty o rozmanitosti služeb v rámci cestovního ruchu. Nezvyklé
vzdělávací dopoledne bylo nabité informacemi. Studenty potěšilo, že tato neformální
konfrontace jim potvrdila dobrou úroveň jejich znalostí z odborných předmětů
cestovního ruchu, zeměpisu či ekonomiky. Mnozí z nich budou po maturitě dál
rozšiřovat své odborné vzdělání na vysoké škole.
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Den s absolventy

V lednu jsme pozvali šestnáct našich absolventů na projektový den „Den
s absolventy“. Jejich cílem bylo nejen se vrátit na pár hodin do školy, kde prožili
krásné čtyři roky, ale především povědět svým následovníkům, jaká byla jejich
profesní cesta, kde studovali, pracovali, kam vycestovali, jaké vzlety a pády zažili.
Přitom podtextem jejich „přednášek“ bylo – můžeš dělat cokoli, když chceš.
Stávající studenti si mohli vybrat, čí osud a pracovní cesta je zaujaly nejvíce. Výběr
byl opravdu pestrý: od neziskového sektoru, přes leteckého instruktora, podnikatele
v oboru marketingu, projektovou manažerku, právníka, mamču na mateřské,
milovnici japanologie, baristku až k inženýru plánování letadel či moderátorce rádia
Orion.
Všichni pozvaní byli perfektně připraveni a ochotni zodpovědět dotazy, kterých bylo
dost. Ačkoli dostali „pouze“ jednu vyučovací hodinu, neutíkali pryč, ale zůstali a rádi
dál informovali nás, kantory, jak se jim daří. Také se vzpomínalo na léta strávená na
naší škole – tady se nějak všichni shodli, že by se klidně vrátili do starých dobrých
lavic. Patří jim velký dík, že nám dali svůj čas a stálo jim za to přijet třeba i z Prahy,
Olomouce...
Celý projekt byl vydařený, jak už z pohledu studentů či absolventů, tak i učitelů, kteří
se zapojili a navštívili přednášky také.
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Lyžařské výcvikové kurzy

První letošní kurz starších studentů proběhl v termínu 2. – 7. 2. 2020. Přestože nám
nepřálo počasí, byli účastníci velmi úspěšní. Letos jsme vyškolili rekordní počet
instruktorů. Průkaz získalo dvanáct lyžařů a pět snowboardistů. Všichni prokázali
výborné dovednosti i znalosti a většina z nich je již mohla vyzkoušet i v praxi s malými
dětmi v Tošovicích a na Annabergu.
Kurz prvních ročníků v termínu 16. – 21. 2. 2020 měl naopak rekordní počet
začátečníků snowboardistů i lyžařů. Všem se podařilo zvládnout základy a bezpečně
zdolávat sjezdovku na Paprsku. Všichni studenti byli snaživí a pracovití.

Nácvik průvodcování městem
Studenti druhých ročníků oboru Cestovní ruch úspěšně zvládli nácvik průvodcovské
činnosti. V rámci předmětu Praxe si vyzkoušeli průvodcování po vybraných
historických památkách města Krnov. Většina studentů se poprvé ocitla v situaci, kdy
musí na veřejnosti nahlas a srozumitelně předat informace o vybrané pamětihodnosti.
Někteří z nich se svého úkolu zhostili velmi dobře, jiní se museli potýkat s velkou
trémou. Občas se ke skupině studentů připojili i lidé jdoucí okolo a o to byla jejich
nervozita větší.
Součástí průvodcovské činnosti byla také prohlídka krnovské radnice. Přednášku
o historii města, radniční budovy a prohlídku radniční věže našim studentům vedl

Školní akce

Str. 33

tajemník města Krnova Ing. Igor Kozelek, který své zajímavé vyprávění doplnil pro
studenty dopravního oboru také o své zkušenosti s létáním a o historii krnovského
letiště.

Burzy škol
Podzim je každoročně obdobím veletrhů středních škol, které nabízejí žákům
devátých tříd a jejich rodičům potřebné informace o studijních a učebních oborech
pro následující školní rok.
Také naše škola se tradičně prezentovala svým stánkem na mnoha místech
Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje.
Osobní kontakt, řada specifických dotazů a zkušenosti našich pedagogů i studentů
jistě pomohly mnohým zájemcům při rozhodování o svém budoucím povolání.

Soutěže
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Soutěže
Online soutěže v anglickém jazyce Best in English
V pátek 29. 11. 2019 se konal už 9. ročník online soutěže v anglickém jazyce Best in
English. Této soutěže se účastní školy z celé Evropy a je stále více oblíbená. Naše
škola se připojila k tisícům škol už podruhé. Letos soutěžilo 21 studentů ze všech
ročníků naší školy. I přesto, že byla soutěž velmi náročná, tak se všem líbila.

Je to velká příležitost porovnat si své znalosti se studenty z mnoha zemí, a navíc se
pracuje s reálnými texty a audio nebo videonahrávkami. Náročnost dokazuje i to, že
úroveň anglického jazyka v soutěži je B2-C1 podle Evropského referenčního rámce.

Česko-německý týden
U příležitosti jubilejního 25. setkání rodáků v Krnově se konala v synagoze soutěž
středoškoláků, mezi nimiž se neztratila ani trojice němčinářů z 1.C.
Úkolem pěti týmů bylo pořídit a zpracovat rozhovor s jedním z německých rodáků,
kteří byli po 2. světové válce donuceni opustit svůj rodný dům a odejít z vlasti za velmi
krutých podmínek (hladový pochod a transport do Německa). Téma velice obtížné
a emotivní.
O svých zážitcích našim studentům vyprávěl pan Günter Klemenz, který později
působil jako úspěšný lékař a dokonce byl 4 roky na misii v africké Rwandě.
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Přes počáteční obavy si studenti vedli skvěle a obsadili v soutěži 3. místo. Budeme
doufat, že se ani příští rok němčiny nezaleknou a budou usilovat i o příčky vyšší.

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce
V únoru se konalo okresní kolo olympiády z AJ.
Soutěž je určena studentům 1. – 3. ročníků a dělí se na kategorie gymnázia a střední
odborné školy. Studenti si nejdříve projdou písemnou částí, která se skládá
z poslechu s porozuměním, kdy musí na základě slyšeného textu splnit zadaný úkol,
a gramatického testu, kde se hodnotí všeobecný přehled v gramatice a schopnost
práce s jazykem. Písemná část je zakončena čtením s porozuměním. Následuje
těžší, ústní část, která se skládá z krátkého představení, interakce a úvahy na zadané
téma. Letos se objevila témata typu Technology is a useful servant but a dangerous
master, Only I can change my life – no one can do it for me, apod.
I když se naše studentky letos neumístily na výherních pozicích, ujasnily si, na čem
musí do budoucna zapracovat, a to hlavně v oblasti gramatiky. Co je však
nejdůležitější, obstály na výbornou v ústní zkoušce. Dokázaly si poradit s těžšími
úvahovými tématy a byly za tento výkon oceněny porotou, což pro ně bylo velice
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motivační. Přes klasické počáteční obavy tudíž hodnotily svou účast vysoce kladně.
Těšíme se na další ročník a další odvážné studenty!

Olympiáda ve španělském jazyce
V lednu se uskutečnilo školní kolo olympiády v jazyce španělském. Téma letošní
soutěže bylo La naturaleza (Příroda) a soutěžící si měli připravit libovolnou prezentaci
vztahující se k tomuto tématu.
Letos to byla „dámská jízda“, protože se nám do soutěže přihlásily jen dívky.
V I. kategorii se na 1. místě umístila Natálie Fišarová z 2.A se svou prezentací
o Kolumbii a ve II. kategorii vyhrála Kamila Panochová z 3.C, která popsala přírodu
ve Španělsku. Druhé místo pak obsadily Kristina Kubjatková (v I. kat.) a Noemi Nela
Becková (v II. kat.). Všechny dívky měly prezentaci hezky připravenou a za účast jim
velmi děkujeme. Vítězky z obou kategorií postupují do krajského kola, které se
uskuteční koncem března v Ostravě.

Olympiády z německého a ruského jazyka
Po vánočních svátcích se již tradičně konaly olympiády z cizích jazyků. O německý
jazyk projevila zájem pouze jedna studentka, Nela Orságová z 2.C, která si připravila
prezentaci na téma Roční období. V poslechovém testu i v komunikaci prokázala
průměrné znalosti.
K soutěži v ruském jazyce se přihlásili tři studenti. Poradili si důstojně s textem,
prezentovali téma Příroda. Nejlépe komunikoval student 1.B, Tadeáš Dušek, který se
ruštinu začal učit teprve před 5 měsíci. Precizní přípravu měla studentka 1.A,
Miroslava Knapová, která ve své prezentaci zmapovala rozsáhlé území Ruska od
polárních oblastí až po tropy. Třetí soutěžící Barbora Havlíčková, studentka 2.B, si
s prezentací zaměřenou na vlastní toulky přírodou také skvěleporadila.

Krajské kolo Ekonomické olympiády
V prosinci minulého roku proběhla na naší škole Ekonomická olympiáda. Zapojili se
do ní studenti druhého a třetího ročníku. Skvělého úspěchu dosáhla studentka 3. C
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Denisa Mrkvová. Ta postoupila do krajského kola této olympiády. Krajské kolo se
uskutečnilo ve středu 29. ledna na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné.
Nejprve přišla na řadu registrace a poté oficiální přivítání samotným děkanem fakulty,
prof. Danielem Stavárkem.

Kromě samotného testu byl připraven i doprovodný

program. Studenti i pedagogové se mohli zúčastnit hned několika přednášek. Jednou
z nich byla například přednáška Martina Klepka, který působí právě na Obchodně
podnikatelské fakultě v Karviné. Přednáška přinášela informace z oblasti nových
trendů v marketingu, konkrétně se jednalo o zaměření na emoce vs. rozum v oblasti
marketingu. Dalším zajímavým bodem programu byla přednáška na téma
kyberbezpečnosti v rámci používání bankovních mobilních aplikací.

Úspěchy studentů na veletrzích cestovního ruchu v Brně
Také letos se zapojili naši studenti do celostátních soutěží v rámci doprovodného
programu veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour v Brně. V pátek 17. ledna
obhajovali odborné znalosti, dovednosti a nápady před porotou složenou
z profesionálů v cestovním ruchu.
Soutěž „Profi Go – turistický produkt“ motivuje studenty středních škol k vytvoření
reálného zájezdu či pobytu, který by byl něčím ojedinělý a přitom realizovatelný.
Produkt musí být podrobně popsán, podložen analýzou trhu, kalkulací ceny
a marketingovou strategií. V letošním ročníku soutěžilo pět středních škol se
studijním programem zaměřeným na cestovní ruch. Tříčlenný tým naší školy ve
složení Nikola Chorovská, Eliška Plíhalová a Karin Schaffartziková prezentoval
v soutěži víkendový pobyt pro nevidomé s názvem Kaleidoskop zážitků. V době, kdy
společnost má zájem začleňovat do běžného života lidi s různým zdravotním
handicapem, je takto vytvořený produkt velice užitečný. Porota ocenila námět,
vybranou cílovou skupinu i program zájezdu druhým místem a velikou pochvalou.
Soutěže Profi Go 2020 se zúčastnily studentky 4. ročníku Managementu cestovního
ruchu Kristýna Durnová, Veronika Kukolová, Adéla Sobková a Monika Zuzaňáková.
Studentky se postupně propracovaly přes dvě vědomostní kola a všechny se dostaly
do postupového třetího kola.
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Ve třetím kole naše studentky ukázaly, že nejen anglický jazyk je jejich silnou
stránkou, ale také, že se dokážou zhostit role turistického průvodce. Porota tyto
rozhovory po zásluze ohodnotila velmi vysokým počtem bodů.
Po vyhlášení výsledku jsme se mohly radovat z druhého místa, které získala Monika.
Porotu oslnila nejen výbornou angličtinou a výběrem laponského místa Rovaniemi,
ale také zakončením rozhovoru ve finštině.
Soutěž Profi Go je určena mladým lidem se zájmem o práci v cestovním ruchu,
zejména studentům středních a vyšších odborných škol. Jejím cílem je pomoci
uplatnit se v oblasti CR. Podmínkou účasti je znalost jednoho světového jazyka.
Letošního ročníku se zúčastnilo 34 soutěžících ze SOŠ z Uherského Hradiště,
Rožnova pod Radhoštěm, Znojma, Náchoda, Zlína, Opavy a Krnova.
Soutěž se skládá ze tří kol: 1. kolo je písemný test všeobecných znalostí z oblasti
zeměpisu, historie, kultury, sportu a cestovního ruchu. 2. kolo je videotest
s pamětihodnostmi z celého světa a také z České republiky. Prvních dvou kol se
zúčastnili všichni soutěžící. Do 3. kola postoupilo 20 soutěžících. Poslední částí
soutěže byl 2minutový ústní rozhovor ve zvoleném světovém jazyce na téma: ,,Moje
nejoblíbenější turistická destinace ‘‘.
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Pišqworky 2019

V pátek 15. listopadu se na Gymnáziu v Krnově pořádal 12. ročník již tradičního
oblastního turnaje v pIšQworkách. Soutěžící byli z krnovských středních škol a také
se zúčastnila jedna základní škola z Města Albrechtic. Letos se přihlásilo pouze
7 týmů, takže byla vytvořena pouze jedna skupina. Proto si každý tým zahrál se všemi
soupeři. Nejlepší pIšQworkáři pak postoupili do krajského turnaje.
Prezence týmů proběhla nečekaně rychle a bez problémů, a tak již v 8:45 mohl být
souboj zahájen.
Na školní kolo se dvě přihlášená družstva nedostavila, takže letos naši školu
reprezentoval pouze tým FBI open up složený ze studentů třetích ročníků.
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Sportovní soutěže
Okresní kolo ve fotbale chlapců
V říjnu se na fotbalovém hřišti v Chomýži konalo okresní kolo ve fotbale chlapců,
kterého se zúčastnila i naše škola, která hned po prvním zápase postoupila do
okresního finále. V tomto prvním zápase se nám podařilo porazit krnovské
gymnázium, a to výborným výsledkem 7:0. Okresní finále proběhne v jarních
měsících v Bruntále.

Okresní soutěž ve stolním tenise
Okresní soutěž ve stolním tenise se konala ve středu 16. 11. 2019 v tělocvičně SPgŠ
a SZŠ Krnov.
Soutěže chlapců se v letošním roce zúčastnilo pět družstev. Úroveň všech
soutěžících byla vzácně vyrovnaná. Družstva hrála systémem každý s každým na tři
vítězné body. Naši chlapci hráli na velmi vysoké úrovni, ale do krajského kola
nepostoupili.
Naše děvčata v kategorii mladších neměla žádné soupeřky. Proto se utkala se
staršími a skončila celkově na pěkném druhém místě.
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Středoškolský pohár v atletice dorostu
V září se uskutečnil další ročník okresního kola Středoškolského poháru v atletice
dorostu děvčat a chlapců. S menšími peripetiemi, zejména z důvodu dalších školních
akcí, naše škola sestavila tým děvčat i chlapců.
V loňském roce se naše děvčata konečně dočkala a za krásného slunečného dne
získala první místo a právo účasti v krajském kole. Proto jsme byli zvědaví, zda
letošní mrazivé počasí bude mít nějaký vliv na jejich výkony. I letos jsme dokázali
zvítězit a porazit všechny ostatní střední školy krnovského regionu.
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Basketbal chlapců

V listopadu proběhlo okresní kolo v basketbale chlapců. Za účasti pěti škol
bruntálského okresu, SOŠ DCR Krnov, SPgŠ a SZŠ Krnov, Gymnázia Krnov,
Gymnázia Bruntál a SPŠ a OA Bruntál, svedli naši hoši napínavé souboje, zejména
s krnovskými školami. V prvním zápase nastoupili proti favorizovanému družstvu
krnovského gymnázia a boj to byl opravdu vzrušující.
Zpočátku se zdálo, že půjde o jednoznačnou výhru ze strany gymnazistů, ale naši
hoši měli silnější touhu po vítězství. A původně jednoznačný zápas se změnil
v neskutečné drama. Hoši srovnali hru a bojovalo se o každý míč, a když zazněl
závěrečný klakson, svítilo na tabuli nerozhodné skóre a šlo se do prodloužení. I v této
části byla hra vyrovnaná, přesto šli naši hoši do vedení, bohužel faulem v posledních
sekundách a následných trestných hodech se soupeři podařilo vyrovnat a muselo se
jít do druhého prodloužení. V něm se házely trestné hody a tady se štěstěna přiklonila
na naší stranu a hoši po několika letech čekání na vítězství nad tímto družstvem se
konečně dočkali a o bod vyhráli. Za svou bojovnost si to zasloužili. Druhý zápas
s pedagogickou školou byl obdobou zápasu prvního, ale tady bohužel nám štěstěna
tolik nepřála a rozdíl jednoho bodu hrál v neprospěch našich chlapců.

Třetí zápas měl být oddechový, neboť hoši bruntálského gymnázia byli outsiderem
celého turnaje. Ale s ubývajícími silami se naši hoši začali trápit, nakonec však dotáhli
zápas do vítězného konce. V posledním zápase už byla vidět značná únava a s
turnajem se rozloučili porážkou s bruntálskou průmyslovkou.
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O konečném 2. až 4. místě rozhodlo skóre vzájemných zápasů mezi našimi chlapci,
krnovskými gymnazisty a hochy pedagogické školy, kteří měli stejný počet vítězství.
Chlapci naší školy obsadili nakonec třetí místo.

Basketbal dívek
Den po úspěšné reprezentaci v basketbale chlapců se uskutečnila také stejná soutěž
v kategorii dívek. Bohužel zájem o tuto hru je poněkud nižší, tak i počet družstev,
který se sešel, tomuto stavu odpovídal. V tělocvičně pedagogické školy, kde se tento
turnaj konal, se sešly dívky tří škol našeho okresu. Bohužel se našim dívkám nedařilo
tak, jak by si přály. A když se přidaly neproměněné vyložené šance, tak se děvčata
bohužel musela spokojit se třetím místem. A jak se říká, není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se.

Okresní kolo odbíjené dívek
V letošním roce se soutěže zúčastnila čtyři velmi silná a vzácně vyrovnaná družstva.
Byla to kromě našich také děvčata Gymnázia Krnov, SPgŠ a SZŠ Krnov
a Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál. Hrálo se systémem každý s každým
na dva vítězné sety, každý set se hrál do dvaceti bodů. Rozhodující set pouze do
patnácti, vždy rozdílem dvou bodů. Viděli jsme tedy šest velmi vyrovnaných utkání.

Sportovní soutěže

Str. 44
Naše

děvčata

sehrála

nejvyrovnanější

zápas

s

družstvem

Všeobecného

a sportovního gymnázia Bruntál. Právě s tímto družstvem jsme nakonec bojovaly
o třetí místo v turnaji. Hra našich děvčat byla velmi pěkná, výkony děvčat obětavé.

Okresní kolo ve florbalu dívek
V prosinci proběhlo okresní kolo ve florbale dívek. Soutěž se uskutečnila v tělocvičně
krnovského gymnázia za účasti družstev gymnázia, pedagogické a zdravotnické
školy a našich děvčat. Naše dívky se sešly v malém počtu, pouze šest dívek
a brankářka, další pro nemoc nemohly dorazit. A při fyzické náročnosti tohoto sportu
jim síly rychle ubývaly a projevilo se to ve hře, oba zápasy prohrály a obsadily tak
třetí místo.
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Okresní přebor dívek a chlapců ve šplhu
Soutěž proběhla v prosinci v tělocvičně SPgŠ a SZŠ Krnov. Závodily základní
i střední školy okresu Bruntál, každou z nich reprezentovalo čtyřčlenné družstvo. Tři
nejlepší byli započítáni do výsledků v soutěži družstev. Každý závodník šplhá celkem
třikrát a započítávají se dva nejlepší výkony.
Velmi těžký úkol měli chlapci středních škol, protože šplhají na laně bez přírazu, tedy
bez pomoci nohou. Hoši naší školy se v těžké konkurenci umístili na celkově krásném
druhém místě.
Také naše děvčata si v konkurenci čtyř silných družstev vedla velmi zkušeně.
Vybojovala si celkově druhé místo.
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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, nevhodnému 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.
Třídnické hodiny již několikátým rokem probíhají v nepravidelných intervalech, ale
vždy min. jedenkrát do měsíce, 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, především s rodiči a mezi rodiči,
duševní hygieny, posilování sebevědomí atp.
Výchovný poradce a metodik prevence se zúčastnili školení k práci s žáky
s poruchami učení, své poznatky pak předali svým kolegům. Nastavili také postupy
pro práci s těmito žáky na naší škole.
Žáci se podíleli na organizaci sbírek – např. Červená stužka, Světluška, Srdíčkový
den.
Atmosféru na škole posilují také další mimoškolní akce – zájezdy, exkurze, soutěže,
třídní akce, návštěvy divadelních představení, besedy, ples školy atp.
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
K pozitivnímu vztahu ke škole přispělo rozšíření stránek facebooku – pozitivních
stránek školy, kde se setkávají nejen bývalí, ale i současní žáci.
K naplnění cílů hlavního bodu preventivního programu směřovaly především čtyři
body:
1) Téma zdravé výživy a prevence stresu je zahrnuto v osnovách občanské nauky
druhého ročníku – duševní hygiena, téma bylo rozšířeno o praktické nácviky asertivní
komunikace.
2) Další beseda s gynekologem MUDr. Závadou proběhla na domově mládeže.
3) Třetí pozvání přijaly dámy z občanského sdružení věnujícího se prevenci rakoviny
prsu a uspořádaly besedu s děvčaty druhého ročníku.
4) 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, do tematického plánu práva bylo také zahrnuto téma právní
zodpovědnosti za takovéto konání.

Environmentální výchova
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Environmentální výchova

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.
Průběžné celoroční aktivity:
•
•
•
•
•
•
•

třídění odpadu – papír, plast, směsný odpad
zapojení do celostátního programu Recyklohraní
sběr papíru
nástěnky s EV tematikou
zapojení do soutěží s EV tematikou
sledování úspor energie a vody
údržba zeleně v budovách

Hospodaření školy
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Výnosy hlavní činnosti
a) dotace
Závazný ukazatel

Čerpání

Rozdíl

MŠMT ‐ dotace

29 558 764

29 558 764

0

platy

21 417 631

21 417 631

0

OON

110 000

110 000

7 318 709

7 258 723

+59 986

zákonné náklady – FKSP

428 354

429 317

‐963

ONIV – přímý a náhrady

284 070

343 093

Zřizovatel ‐ příspěvek

2 656 000

2 656 000

0

provozní

2 433 000

2 433 000

0

223 000

223 000

0

18 000

18 000

0

6 000

6 000

0

12 000

12 000

32 232 764

32 232 764

zákonné odvody – pojistné SP, ZP

krytí odpisů majetku
Obec ‐ dotace
město Krnov – Student. inkubátor

0

‐59 023

město Krnov – Komentované
prohlídky města Krnova
CELKEM dotace a příspěvky

0
0

Hospodaření školy
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b) vlastní

Výnosy vlastní (bez doplňkové
činnosti a čas. rozpuštění IT,
Erasmus+)

2015

2016

2017

Celkem (v tis.)

2886

2533

2594

2514

2497

příspěvky žáků za ubytování na DM

772

777
31%

726
28%

664
26%

680

27%

tržby za stravování žáků a
zaměstnanců

1611
56%

2018

2019

27%

1627
64%

1549
60%

1483
59%

1576
63%

tržby ostatní

zúčtování IF – opravy majetku

243
8%

129
5%

119
4%

97 4%

260

0

200

226

8%

9%

9%

106
5%

135

5%
0
zúčtování FKSP – pořízení majetku

0

0

43 2%

0

Hospodaření školy
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Náklady v hlavní činnosti
Provozní náklady zřizovatele ‐ závazný ukazatel

2017

2018

2019

Celkem (v tis.)

2527

2554,10

2656

2292

2 315

2 383

50

50

Z toho
čerpání provozní dotace

50
čerpání provozní dotace – ICT
čerpání účelové provozní dotace – opravy

0

0

0

čerpání provozní dotace – údržba

0

0

0

čerpání účelové dotace – výměna nábytku

0

0

0

185

186

223

čerpání účelové dotace – posílení mezd

0

0

0

čerpání účelové dotace – práce s talenty

0

3,10

0

materiál a DDM

488

558

638

energie

507

625

609

22,1%

27%

26%

čerpání účelové dotace – krytí odpisů majetku

Čerpání provozní dotace

Hospodaření školy
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opravy nemovitého majetku a techn. zhodnocení do
40 tis.

491

opravy movitého majetku a údržba

20

cestovné

118

125

146

služby

609

592

605

ostatní náklady – dopočet

40

69

31

361

49

275

79

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 drobný majetek, na čisticí prostředky,
toaletní potřeby, materiál pro opravu a údržbu, vybavení lékárničky.

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.

Hospodaření školy
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Přehled nákladů za užívání tělocvičny (v tis.):
2015

109

2016

137

2017

130

2018

134

2019

131

Dalšími významnějšími provozními náklady jsou náklady na SW služby 105
tis. Kč, propagaci a inzerci 110 tis. Kč, praní prádla a lůžkovin 72 tis. Kč (tyto
z větší části hradí žáci Domova mládeže).
Samostatně evidovanými provozními náklady služeb jsou telekomunikační a
poštovní služby 76 tis. Kč, likvidace tuhých odpadů a bioodpadů 72 tis.,
srážková voda 40 tis., revize a odborné prohlídky 34 tisíc. Na nákladech za
likvidaci odpadů se podílí rovněž ubytovaní žáci.
Významnou položku v nákladech činí opravy nemovitého a movitého majetku.

Přehled nákladů za opravy movitého majetku a údržbu (v tis.):
2015

74

2016

58

2017

20

2018

49

2019

79

Hospodaření školy
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Přehled nákladů za opravy nemovitého majetku (v tis.):
2015

1 730 (1000 tis. účelově MSK, 260 tis. FI)

2016

1 642 (1250 tis. účelově MSK)

2017

693 (200 tis. FI)

2018

588 (226 tis. FI)

2019

414 (135 tis. FI)

Další položkou jsou náklady na energie, jež ovlivňují i teplotní podmínky
daného roku.
Přehled celkových nákladů na energie (v tis.):
2015

1210

2016

1095

2017

1023

2018

1064

2019

1175

Mzdové náklady
Naší organizaci byly zřizovatelem na rok 2019 stanoveny ukazatele:
limit počtu zaměstnanců ve výši 50,19
přímé výdaje (UZ33353) ve výši 29 206 637 Kč, z toho:
prostředky na platy 21 158 533 Kč
ostatní osobní náklady 110 000 Kč
zákonné odvody, příděl FKSP, ONIV 7 938 104 Kč
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částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování (UZ33076) ve
výši 352 127 Kč, z toho:
prostředky na platy 259 098 Kč
zákonné odvody, příděl FKSP 93 029 Kč
Dotace byly čerpány v plné výši.

VÝVOJ PRŮMĚRNÉHO PLATU (BEZ OON A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI)
2017

2018

2019

Učitel

34 378

38 500

44 650

Vychovatel

22 746

27 317

30 886

Dělník

16 396

19 657

22 308

Pracovník THP

23 891

23 265

34 118

Kuchyň

15512

15 079

18 397

Srovnání průměrného platu roku 2019 s rokem 2018
• učitel + 15,95%
•

vychovatel + 13,07%

•

dělník + 13,49%

•

pracovník THP + 36,65% (v roce 2018 dlouhodobá nemoc)

•

pracovníci kuchyně +22% (v roce 2018 dlouhodobá nemoc)

Některá předcházející období byla ovlivněna neinvestičními projekty ESF.

Výsledek hospodaření
V roce 2019 jsme dosáhli zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 5 639,41 Kč.
V doplňkové činnosti činil zisk 158 953,79 Kč a úspora vlastních prostředků
25 742,40 Kč.
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Vlastní prostředky tvoří výnosy z prodeje čipových karet, čipů a sběr ve výši 8 603,68.
Dále úspora materiálu na středisku Domova mládeže ve výši 9 842,25, tržba
z likvidace zbytkových jídel ve školní jídelně ve výši 7 296,47.
V průběhu roku jsme tyto finanční prostředky ve výši 179 056,78 použili na zařízení
a vybavení pro školu a školní jídelnu. Pro školu jsme zakoupili kopírku, tiskárny,
monitory, PC, pro školní jídelnu nerezové stoly a škrabku brambor.

Zapojení školy do dalšího vzdělávání
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Zapojení školy do dalšího vzdělávání

Škola je autorizovanou osobou v Národní soustavě kvalifikací – kvalifikace Průvodce
cestovního ruchu. Letos jsme se snažili uskutečnit přípravný kurz pro průvodce, ale
bohužel kvůli malému zájmu se neuskutečnil ani jeden.
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 a základy písemné komunikace.
Další vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano

Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení
dosavadní kvalifikace)
Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací
Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele
Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a
uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
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

Zapojení školy do projektů

Str. 58
Zapojení školy do projektů

V současné době na škole probíhá projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání, výzva č. 02_18_063 Šablony II – mimo hlavní město Praha s názvem
Profesní rozvoj pedagogů.

Spolupráce s partnery školy
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Spolupráce s partnery školy

Spolupráce s městem Krnov
Poznej město Krnov – seznamování s historií a památkami města Krnova pro žáky
základních a středních škol formou prohlídek s průvodcem
Družební město a škola v Polsku – pracovní zájezdy do družebního města Minsk
Mazowiecki v Polsku
Krnovské prohlídky – průvodcování po městě pro širokou veřejnost
Studentský podnikatelský inkubátor – soutěž určená studentům středních škol
s cílem prezentovat před odbornou komisí svůj podnikatelský záměr
Pomoc při zajišťování velkých akcí – Krnovské hudební slavnosti, Krnovský jarmark,
atd.

S dalšími partnery spolupracujeme hlavně při zajišťování praxí studentů.

Nejčastější místa praxí studentů oboru Cestovního ruchu
Cestovní kanceláře a agentury: CK VÍTKOVICE TOURS Ostrava Vítkovice, CK
DERY Opava, CK FIRO-TOURS Opava, CK STEFANNY Opava, CK ATIS Bruntál,
CK SOLE Hradec nad Moravicí, CK ROS Bruntál, CK ORIENT Krnov, CK MORAVIA
Krnov, CA JAS TOUR Krnov, CK JUHÁSZ a. s. Orlová, CA Dáša Mrůstková Opava,
CK AUTOTURIST a. s. Opava, CK MONDI TOUR Jeseník, IPO cestovní a finanční
agentura Opava, CK VELEV Třinec, CK ANCORA s. r. o. Šumperk
Informační centra: IC Krnov, IC Jesenická Jeseník, MIKS Krnov, IC Opava) v muzeích
(Muzeum Novojičínska Nový Jičín
Jeskyně: Jeskyně na Špičáku
Lázně: Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník

Spolupráce s partnery školy
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Městské a obecní úřady: MÚ Opava, MÚ Krnov-Živnostenský úřad, MÚ Kravaře, MÚ
Bruntál, MÚ Jablunkov, OÚ Holčovice, MÚ Studénka, OÚ Rusín, OÚ Razová, OÚ
Jindřichov, OÚ Rýžoviště
Průvodci na hradech a zámcích: BOUZOV, KONOPIŠTĚ, PERNŠTEJN, HRADEC
NAD MORAVICÍ, KŘIVOKLÁT, BUCHLOVICE, BEČOV, BÍTOV, JINDŘICHŮV
HRADEC, LEDNICE, VALTICE, VEVEŘÍ

Praxe studentů oboru Ekonomika a podnikání
Studenti oboru v průběhu celého školního roku absolvovali atraktivní praxi na letištích
Leoše Janáčka v MOŠNOVĚ, BRNĚ–TUŘANECH a v PRAZE–RUZYNI, se kterými
škola dlouhodobě spolupracuje. Studenti zajišťují odbavování cestujících (kontrola
letenek a osobních dokladů, odbavení zavazadel, vydání zavazadlových lístků
a palubních vstupenek, kontrola cestujících při odchodu na odbavovací plochu). Na
letišti v Ostravě-Mošnově vypomáhají studenti administrativně na pracovištích JOB
AIR a LET´S FLY. Někteří studenti se věnují pilotnímu výcviku. Úspěšní studenti na
praxích mají velkou šanci získat po maturitě na letištích zaměstnání.
Ostatní studenti vykonali praxi v dopravních a spedičních firmách (SB LOGISTIK
TRANSPORT Opava, ČD - železniční stanice Krnov, SGM Route Jablunkov,
AEROKLUB Krnov, TQM HOLDING s. r. o. Opava).

Spolupráce s partnery školy
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Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů
ve vzdělávání

Počet
firem

Dlouhodobě spolupracující firmy
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

30

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

Hotely, Lázeňská
centra,
CK, CA, TIC
Hrady, zámky
Městské a obecní
úřady, Magistráty

Praxe na recepci
Zkušenosti s provozem TIC, CA, CK,
animátoři
Průvodcovská činnost v českém i
cizím jazyce
Administrativní zkušenosti

Praktické
vyučování
Praktické
vyučování
Praktické
vyučování

Firmy
Letiště Katovice, PL

Seznámení s provozem pracoviště

Exkurze

Spolupráce s partnery školy
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JUROTRANS, spol.
s.r.o.
EUROPE DIRECT
Bruntál
TQM

Seznámení s firmou

Exkurze

Odborné semináře a kurzy
Praktické použití teorie (logistika,
doprava) náhled, praktická cvičení

Exkurze

Administrativní práce, jednání s lidmi

Praktické
vyučování

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

Praktické
vyučování
Přednáška
Průvodcování
studentů
Praktické
vyučování

Další partneři
Městský úřad (Krnov,
Zátor, Jablunkov,
Bruntál, Opava,
Jindřichov aj.)
Celní úřad Krnov
Úřad práce Krnov
TIC Krnov
Banky (ČSOB, KB,
aj.)
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Zpracoval:

Mgr. Zdeněk Klein

Datum:

V Krnově 22. 9. 2020

S výroční zprávou byli seznámeni všichni zaměstnanci školy:

Školská rada schválila:

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

