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I.  
  

Základní údaje o škole  
   

 Škola je zřízena dle zřizovací listiny ev.č. ZL/203/2001 

Název školy :      Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín,                                                       

                                             příspěvková organizace  

  

 Adresa         :              Čs. Armády 336/4a,      748 01   Hlučín  

  

 E-mail  :      info@ouhlucin.cz  

  

 www stránky         :   www.ouhlucin.cz  

  

 Právní  forma  :             Příspěvková organizace  

  

 IČO             :      00 601 837  

  

 Identifikátor  ředitelství :  600 026 779  

  

       IZO OU :                000 601 837  

      

     ID datové schránky:                  wawj6qq 

  

 Zřizovatel    :              Moravskoslezský  kraj  

  

 Ředitel         :              Mgr. Jindřich Honzík  

  

Součásti školy  :                     Odborné učiliště a Praktická škola  

  

                                                   Školní kuchyně a jídelna  
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Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: 

 

Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků 

podle vzdělávacích programů. 

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu je poskytování:: 

- Středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem ve střední škole 

zřízené podle § 16 odst. 9 školského  

- Zabezpečuje stravování žáků 

- Zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace 

 

 

Vymezení doplňkové činnosti organizace:  

  

- Hostinská činnost  

-   Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících   

    činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem   

    obcí.  

-   Pronájem majetku 

 

  

  

Odloučená pracoviště odb. výcviku oboru:  

  Hrnčířská  711/45, Hlučín  

Zde jsou  2 cvičné kuchyně, cvičná prodejna, cukrárna  a pekárna  

  

  

Pracoviště odborného výcviku  

  

(Vlastní nebo smluvně zajištěna s vlastními učiteli odborného výcviku )  

  

2 cvičné kuchyně OU 1 cvičné pracoviště pekárna OU 1 cvičné 

pracoviště cukrárna OU Malířské a natěračské dílny OU ( cvičné 

stěny a prostory ) 1cvičná prodejna 1 cvičné pracoviště zedníků 1 

cvičné pracoviště pro pečovatelské práce  
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Další pracoviště odborného výcviku:  

  

 

obor kuchařské práce:  

školní kuchyně  OU a PrŠ  Hlučín  

školní kuchyně  ZŠ   OKD  Hlučín  

školní kuchyně  ZŠ   Rovniny   Hlučín  

Menza VŠB  Ostrava – Poruba  

Restaurace HEVIL - Hlučín Rovniny  

Cukrárna Verona – Hlučín  

Radniční sklípek - restaurace Hlučín  

---------  

obor pekařské a cukrářské práce: 

 9 smluvních pracovišť v soukromých pekárnách a   

cukrárnách (Dolní Benešov, Šilheřovice, Ostrava, Hlučín, 

GOBE Píšť, SANDRA Píšť, Cukrárna Řehová,   

Cukrárna Kravaře)  

---------  

obor prodavačské práce: 

Albert Ostrava Poruba  

Albert Ostrava Dubina  

PENNY   Hlučín prodejna  

BILLA Hlučín prodejna  

---------  

obor zednické práce: zakázky pro soukromé osoby a firmy, 

příspěvkové organizace v okolí, apod. Stavebnictví Vilášek, fa Gonet, 

fa Halfar, DK1 Kravaře  

---------  

obor pečovatelské práce:  

USP Fontána Hlučín  

Klokánek Dolní Benešov  

Domov pod  Vinnou horou– domov pro seniory  

Duha – Nový Jičín  

---------  

obor malířské a natěračské práce:  

zakázky pro soukromé osoby a firmy, příspěvkové organizace v okolí, 

apod.  
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Charakteristika školy  
  

Škola je řízena  prostřednictvím Odboru školství, mládeže a sportu  Krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě.  

V čele školy je ředitel jmenovaný  Radou  kraje.  

  

Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně má dlouholetou tradici, jejíž 

kořeny sahají hluboko do historie regionu. Počátek výuky řemesel započal 

v září 1945 otevřením  Učňovské školy v Hlučíně.  

  

  

OU a PrŠ (dále jen škola) byla zřízena MŠMT ČR jako samostatný právní 

subjekt   k 1. 1. 1992  ve znění zřizovací listiny a ve své činnosti se řídí 

obecně platnými předpisy a předpisy MŠMT.  

Od 1.10.2001 je zřizovatelem  Moravskoslezský  kraj.  

  

Základním posláním školy je učit a vychovávat absolventy základních škol 

zejména žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v oborech středního 

vzdělání podle platných rámcových vzdělávacích programů a školních 

vzdělávacích programů.  

  

Při organizaci vyučovacího procesu se vychází zejména ze školského zákona  

č.561/2004 Sb., a Zákona o pedagogických pracovnících č.563/2004 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 13/2005 o středním vzdělávání, 

Vyhlášky č.  47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách 

závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, 

Vyhlášky    č. 27/2016 Sb. o  vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných,  

NV č.75/2005 Sb.  o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti 

pedagogických pracovníků, Vyhlášky  č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti a organizace přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 

a dalších platných předpisů, vyhláška o školním stravování. Nařízení vlády č. 

211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 

odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a dalších aktuálně platných 

předpisů. Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských 

zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských 

http://www.msmt.cz/Files/DOC/vyhlaska_ukoncovani_ZZ_Sb_.doc
http://www.msmt.cz/Files/DOC/vyhlaska_ukoncovani_ZZ_Sb_.doc
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zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských 

zařízení). 

  

Škola je moderně vybavená, kmenové třídy jsou opatřeny dataprojektory a PC 

stanicemi, škola disponuje rychlým připojením k internetu, odbornou počítačovou 

učebnou a mobilní počítačovou učebnou.  

Teoretická výuka probíhá  v prostorách školní budovy, odborný výcvik je 

zajišťován převážně na smluvně zajištěných pracovištích a ve školních dílnách 

a cvičných pracovištích.  

 

Součástí školy je školní jídelna, dvě cvičné kuchyně, jedna cvičná pekárna, 

cvičná cukrárna  a cvičná prodejna, prostory školních malířských dílen, dílna 

zedníků a dílna pro pečovatele. V hlavní budově školy funguje školní prodejna 

– bufet.  

  

Kromě výše zmíněných pracovišť odborného výcviku má velký význam  

cvičná pekárna s etážovou pekařskou pecí, hnětacím strojem a dalším 

zařízením, která výrazně pomáhá při výuce pekařů, zejména při pozdějším 

nástupu do provozů v soukromých pekárnách v rámci odborného výcviku. V 

červnu 2014 škola získala do své správy řadu přilehlých garáží, které  se během 

roku 2017 přestavěly na moderní dílny a skladovací prostory -pracoviště 

odborného výcviku a prostory pro další školní činnost.  

  

Ve cvičných malířských dílnách si učni nacvičují základní dovednosti a 

návyky jak v malířských činnostech, tak při nátěrech nebo při stříkacích a 

nanášecích postupech. Objekt je využíván zejména prvními ročníky pro 

nácvik základních dovedností  a  speciálních technik, se kterými žáci 

nepřijdou do styku na pracovištích v terénu, a v zimním období, kdy nelze 

provádět např. nátěry oken. V současné době se žáci učí díky speciálnímu 

zařízení –Plotteru – řezat písmo pomocí počítače, a díky sítotiskovému stroji 

potiskovat libovolné předměty a plochy.  

Ve cvičné prodejně se žáci učí základním úkonům jako manipulovat  s obaly 

různých produktů, obsluhovat pokladnu a balit a aranžovat zboží. Také budoucí 

zedníci se učí základům řemesla ve své dílně, základy stavebních vazeb a zdění, 

zazdění zárubní a také zateplovací systémy. Pečovatelé se ve cvičné učebně 

seznamují se základy zdravovědy, šití, péčí o prádlo, se základy úklidu.  
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Doplňková činnost je součástí činnosti školní kuchyně a je prováděna v 

souladu se zřizovací listinou na základě ŽL – hostinská činnost – kromě žáků a 

zaměstnanců se ve školní jídelně stravují i cizí strávníci.  

Doplňková činnost zahrnuje i případný pronájem prostor jiným subjektům.  

  

Školská rada  
  

Školská rada má šest členů, z toho dva jsou jmenováni zřizovatelem, dva z řad 

pedagogů a dva jsou z řad rodičů aktivních žáků.  

 

 

Zápis ze zasadání školské rady při OU a PrŠ Hlučín 

ze dne 5. 10. 2017  

 
Přítomni:    5 členů 

Omluveni:  1 člen 

Hosté:         ředitel školy,  předseda volební komise 
  

Program:         

- Zahájení:  

- Seznámení s výsledky voleb do ŠR, přivítání nových členů ŠR a volby jednotlivých členů 

ŠR:  

- Schválení  Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2016/2017- předložil a vysvětlil obsah 

Seznámení s organizací nového školního roku 2017/2018, počty žáků ve třídách:  

- Zpráva z kontroly ČŠI:  

- Zpráva z kontroly BOZ:  

- Oprava plotu na budově Vila, Hrnčířská 45:  

- Náborová činnost a propagace školy:  

- Dny otevřených dveří školy- organizace, nábor, pozvání  

- Příprava vánočních besídek pro žáky ve spolupráci se SPŠ:  

- Akce školy-  projekty, spolupráce se Slovenskem, Polskem…:  

- Diskuze 

- Závěr 

 

V Hlučíně: 25. 10. 2017                                            Zapsala: zapisovatelka 

 

 

Dáno na vědomí:  všem členům školské rady a hostům jednání 
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Zápis ze zasadání školské rady při OU a PrŠ Hlučín 

ze dne  20. 3. 2018 

 

Přítomni:    5 členů 

                      

Omluveni:    1 člen 

 

Hosté:          ředitel školy 
  

Program:     

- Zahájení 

- Seznámení s Výroční zprávou o hospodaření školy za rok 2017 

- Pololetní výsledky školy   

- Počet přijatých přihlášek k 10. 3.2018 

- Mezinárodní projekt- lyžařský výcvik a jarní turistický pobyt s Polskem 

- Účast žáků školy v oborových soutěžích (výsledky budou uveřejněny na 

stránkách školy): 

1. Gastrománes Kroměříž- celostátní soutěž kuchařů-4.4.2018 

2. Zlatá vařečka- krajská soutěž kuchařů pořádaná dne 22. 3. 2018 

3. Celostátní soutěž cukrářů Sladké opojení, Kroměříž- 10. 5. 2018 

4. Soutěž prodavačů 18. 4. 2018 Orlová + 13. a 14. 5. 2016 Praha 

5. Mezinárodní workshopy Čr+ Pl +Sr: pro kuchaře, cukráře a prodavače proběhl 

na naší škole 14. 2. 2018 s velmi dobrým ohlasem i v Hlučínských novinách. 

6. Voňavé pečení v Brně 5. 4. 2018- přehlídka odborných dovedností pro pekaře  

- Hlučín- město s řemeslnou tradicí- s mezinárodní účastí proběhne až na podzim- 

je to pro nábor školy výhodnější termín. 

- Informace o průběhu školního plesu- všichni účastnici vyjádřili naprostou 

spokojenost, sponzorské dary budou využity pro žáky školy 

- výlety žáků proběhnou v květnu a červnu po jednotlivých třídách ve spolupráci 

s MěÚ Hlučín- autobusová doprava. 

- Diskuze- týkala se upřesnění informací všech projednávaných témat a zapojili se 

všichni přítomní. 

- Závěr- poděkování všem členům za účast a plodnou diskuzi 

V Hlučíně: 21. 3. 2018                                                            zapsala:  zapisovatelka 

 

 

Dáno na vědomí:  všem členům školské rady 
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Činnost výchovného poradce :  
  

Výchovný poradce je plně kvalifikován a náplní jeho činnosti je:  

  

- zajištění výchovných komisí při řešení výchovných a výukových problémů 

žáků - průběžná řešení výchovných problémů ve škole ve spolupráci s 

dalšími   pedagogickými pracovníky  

- písemná spolupráce s odbory soc. věcí ( posudky na nezletilé v rámci 

výchovných   opatření – dohledů )  

- spolupráce s kurátory pro mládež  ( aktuální informace o chování, prospěchu 

a dalších výchovných problémech ) 

- řešení pohledávek školy vůči problémovým žákům, kteří opustili školu   

 ( prostřednictvím kurátorů )  

- spolupráce s policií ČR a soudy   ( sdělení o chování, prospěchu a dalších   

požadovaných skutečnostech )  

- účast na jednání výchovných poradců středních škol  

- spolupráce s úřadem práce  ( odborné kazety, návštěva ÚP s žáky )  

- průběžná jednání s rodiči především problémových žáků  

- zjišťování referencí o žácích nastupujících v průběhu školního roku (přestupy   

z jiných  škol ).  

- posouzení charitativních akcí – zapojení žáků 

- monitoring sociálně slabých žáků, pomoc   

  
  

II.  
  

Přehled  oborů vzdělání a schválených  učebních  dokumentů  
  

V aktuálním školním roce  škola zajišťovala služby v oblasti vzdělávání a 

výchovy mládeže ve dvou a tříletých oborech středního vzdělání s výučním 

listem a v dvouleté praktické škole. Poskytovala denní  vzdělávání v oborech 

vzdělání dle klasifikace kmenových oborů vzdělání, rámcových vzdělávacích 

programů a následně školních vzdělávacích programů:  

  

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby ( švp Kuchařské práce)  

  

66-51-E/01 Prodavačské práce  (švp Prodavačské práce)  
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 29-51-E/02 Potravinářské práce  ( švp Pekařské práce)  

  

29-51-E/01 Potravinářská výroba   ( švp cukrářské práce)  

  

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce  (švp Malířské a natěračské práce)  

  

36-67-E/01 Zednické práce ( švp Zednické práce)  

  

75-41-E/01 Pečovatelské služby  ( švp pečovatelské práce)  

  
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá ( švp praktická škola dvouletá)  

  
  

  

III.  
  

Údaje o pracovnících školy 

Rámcový popis personálního zabezpečení 

  

  

Učitelé teoretického vyučování :  

14 učitelů  z toho 13 s VŠ vzděláním  a 14 se speciální  pedagogikou  

  

Učitelé odborného výcviku oboru Kuchařské práce , 

(Pekařsképráce,Cukrářské práce, Prodavačské práce)  

9 učitelek, 8  plně kvalifikovaných, jedna  studuje 

  

Učitelé odborného výcviku oboru Malířské a natěračské práce :  

         4 učitelé jsou plně kvalifikováni  

  

Učitelé odborného výcviku oboru Zednické  práce :  

4 učitelé z toho 3 plně kvalifikováni a jeden studuje 

 

Učitelé odborného výcviku oboru Pečovatelské práce :  

2 učitelky  plně kvalifikované  

3 asistenti pedagoga na plný úvazek 
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 Počet stálých pedagogických pracovníků :    33 

  

  

Provozní  zaměstnanci :  

  

7 provozních zaměstnanců :  

- hospodářka školy 

- admin. pracovnice  

- pomocná účetní  

- školník – řidič – topič 

- 3  uklízečky  

  

 3 pracovnice školní jídelny :    

- vedoucí ŠJ (zkr. úvazek) 

- vedoucí kuchařka  

- kuchařka  

  

 

IV.  
  

Údaje o přijímacím řízení  
pro školní rok 2017/2018 

  

Nově bylo přijato a nastoupilo do 1. ročníku:   72   žáků  

Opakovalo 1. ročník  :                                        10  žáků  

Opakovalo 2. ročník  :                                        8 žáků  

Opakovalo 3. ročník  :                                        1  žáci  

  

 

(odvolání nebyla)  

  

  

Ve školním roce  2017/2018  nastoupilo k 30.9.2017 do 17  tříd OU  a PrŠ 195 

žáků   

  

Obor „Malířské a natěračské práce“   navštěvovalo 31 žáků, z toho 10 v prvním 

ročníku  
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Obor „Kuchařské práce“                    navštěvovalo  24 žáků, z toho 10 v prvním 

ročníku  

Obor „Pekařské práce“                       navštěvovalo 24 žáků, z toho 8  v prvním 

ročníku  

Obor „Prodavačské práce“                 navštěvovalo  29 žáků, z toho 16 v prvním 

ročníku  

Obor „Pečovatelské práce“                navštěvovalo  21 žáků, z toho   12 v prvním 

ročníku  

Obor „Cukrářské práce“                     navštěvovalo  26 žáků, z toho  16 v prvním 

ročníku  

Obor „Zednické práce“                       navštěvovalo  30 žáků, z toho  16 v prvním 

ročníku  

  

Obor „Praktická škola dvouletá“        navštěvovalo  10  žáků v prvním a druhém 

ročníku  

  

  

  

Údaje  o poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím  

  

Přehled za rok 2017/2018  
  

A  Počet podaných žádostí o informace  0 

B  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí  0  

C  Opisy podstatných částí každého rozsudku soudu  0  

D  Výčet poskytnutých výhradních licencí  0  

E  
Počet stížností podaných podle § 16a (na postup při vyřizování 

žádosti o informace)  
0  

F  Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona  0 

 

V.  
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Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání  
  

  

Na konci druhého pololetí aktuálního  školního roku prospělo 105 žáků,  

prospělo s vyznamenáním 15 žáků, neprospělo 21 žáků, neklasifikováno 22 

pro omluvenou i neomluvenou absenci,  zanechání studia nebo vyloučení 

61  žáků.  

 

  

Výsledky závěrečných zkoušek:   

  
Třída:  

  

žáků:  

  

Prospěli s  
vyznamenáním  

  

Prospěli  

  

Neprospěli,  
Nekonali ZZ  

Opravná 

ZZ  

Z3 6 0  3 0  3  

M3  5  0  4  0 1  

K3  5 0 5  0  0  

PRO  3  0 3  0  0  

PE3B  3  0  3 0  0  

C3B  2 0  2 0  0  

P2 4 1 2 0 1 

Celkem  28 1 22 0  5 

  

  
NOVÁ ZÁVĚŘEČNÁ ZKOUŠKA  

  

 

Závěrečné zkoušky v oborech E probíhaly dle jednotných pravidel NZZ.  

Naši pedagogové odborných předmětů průběžně  spolupracují s NUV a podílejí 

se na úpravě zadání NZZ pro E obory středního vzdělání s výučním listem.  

  

  

  

 

  

 

VI.  
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Prevence sociálně patologických jevů 
  

  

  

Škola měla vypracován Minimální preventivní program ke snížení 

sociálně patologických jevů na OU a PrŠ v Hlučíně, který  vychází ze 

strategie řešení sociálně  patologických jevů Odboru školství, mládeže a 

sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Škola má vypracován 

program Školní preventivní strategie pro období 2014 až 2019. 

  

V aktuálním školním roce nedošlo k výraznějšímu nárůstu sociálně 

patologických jevů. Tyto jevy se týkaly zejména  neomluvené absence a 

ojediněle drobných projevů vandalství na vybavení školy či krádeže 

mobilů a osobních věcí mezi žáky. Neomluvená absence se projevuje 

zpravidla u žáků, kteří přišli ze sociálně znevýhodněného prostředí, z 

druhé nebo třetí střední školy a často jsou buď z nevyhovujících 

podmínek materiálních  nebo sociálních.  

  

Hlavním naším cílem je snížit počet negativních jevů u žáků a vést je ke 

zdravému životnímu stylu. Vzhledem k tomu, že jsme speciální škola, 

snažíme se vést naše žáky k posilování osobní zodpovědnosti za kvalitu 

svého života, k získání většího sebevědomí a snažíme se takto ochránit  

žáky před nežádoucími a patologickými jevy, kterým jsou nebo by mohli 

být vystavováni. Ve všech výchovných předmětech se vyučující ve 

zvýšené míře zabývají takovými tematickými celky, které se týkají 

zdravého životního stylu, etického a morálního chování a jednání. V 

hodinách českého jazyka, občanské i tělesné výchovy, se vyučující 

zaměřují zejména na problematiku alkoholismu, drog, šikany.  

Tyto patologické jevy jsou zakomponovány do školních vzdělávacích 

programů.  

Na nástěnkách školy jsou vyvěšeny seznamy s adresami institucí, na 

které se mohou žáci v případě vzniku  problému či patologického jevu 

obrátit.  

Školní metodik prevence má vymezený časový prostor pro žáky, kteří se 

na něj mohou obrátit o  radu v případě problémů s alkoholem,  
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návykovými látkami, šikanou nebo domácím násilím, je k dispozici 

schránka důvěry.  

Pravidelná je i spolupráce s Policií ČR. Zejména besedy na téma 

„Trestní odpovědnost mládeže“ má u našich žáků velmi pozitivní 

odezvu. Pravidelně  spolupracujeme s Městskou policií Hlučín formou 

besed na konkrétní téma, v současnosti např. zneužívání drog, ukázky 

nasazení služebního psa.  

Na třídních schůzkách upozorňujeme přítomné rodiče o narůstajícím 

nebezpečí zneužívání návykových látek a šikany. Současně dostávají 

informace, jak postupovat v případě výskytu těchto negativních jevů v 

rodině, jaké pravomoci má rodina a jaké škola.  

V rámci zdravého životního stylu organizujeme sportovně branné akce 

pro všechny žáky školy, což přispívá ke zlepšení celkového klimatu 

učiliště. Významným prvkem v rámci prevence je propagace úspěchů 

žáků v profesních soutěžích a jejich ocenění v rámci společných 

kulturních akcí školy. Na začátku školního roku mají svůj preventivní 

význam i adaptační dny, kde dochází ke vzájemnému poznávání žáků i 

učitelů. 

Vzhledem k tomu, že naši žáci jsou převážně ze sociálně velmi slabých 

rodin, nedaří se nám sehnat takové finanční prostředky, abychom v rámci 

vytvoření a zlepšení vztahů mezi žáky 1.ročníků mohli zorganizovat 

adaptační několikadenní kurz na začátku školního roku. Z toho důvodu 

jsme se rozhodli využít  projektu z „fondu mikroprojektů Euroregionu 

Silesia „sportem proti bariérám“ – obnáší společné českopolské sportovní 

a kulturní aktivity.  Řešíme problematiku také celoškolními akcemi, 

sportovními a turistickými dopoledními, kdy žáci jsou spolu mimo 

prostředí školy. Stále zůstává velkým problémem neomluvená absence, 

ať už otevřená nebo latentní.  

  

            V současné době máme plně kvalifikovaného metodika prevence, který     

                  tvoří pracovní tým společně s výchovným poradcem. 
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VII.  
  
  

Další vzdělávání pedagogických 

pracovníků ve  školním roce  2017 / 2018  

  
V aktuálním školním roce  si doplňovali své vzdělání nebo svou kvalifikaci 

různými formami studia rozšiřovali  následující učitelé teoretického vyučování 

a učitelé odborného výcviku :  

 

1 učitel odborného výcviku: studium speciální pedagogiky 

1 učitelka odborného výcviku magisterské studium pedagogiky   

 

V aktuálním školním roce ukončili úspěšně studium pedagogové teoretických i 

praktických předmětů:  

  

4 učitelé odborného výcviku    : studium speciální pedagogiky  

 

  

  

Účast na plánovaných  tématických akcích DVPP  se zaměřením :  
  
Školení DVPP školní rok 2017/2018 

 

11. 10.2017   Krajská konference prevence rizikového chování          1 učitel 

4.10.2017      Global Schools - seminář pro ostatní učitele                  2 učitelé 

9.11.2017      Tvorba IVP žáka střední školy                                       2 učitelé 

2. až 3.3.2018 Osobnostně sociálním rozvojem pedagoga k nenásilné komunikaci 

                        s dětmi a rodiči                                                            12 učitelů 

10.4.2018      GDPR školení NIDV                                                       1 učitel 

13.4.2018       Novela financování regionálního školství                      2 učitelé 

Září 2017 až červen 2018 Kurz anglického jazyka A1                       10 učitelů 
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VIII.  
  

  

Akce,  při kterých jsme se prezentovali na veřejnosti,:  
  

  

Pravidelnou akcí prezentace školy byly Dny otevřených dveří 7.12.2017 a 

11.1.2018. Kromě výstavky jídel, pekařských výrobků a ukázek prací i techniky 

malířů bylo podáváno i pohoštění ve formě ochutnávek výrobků studené 

kuchyně a návštěvníci si opět pochutnali i na čerstvě připravených palačinkách. 

Spolu s našimi žáky předváděli své umění i cukráři ze slovenské školy. Naši 

žáci pak již tradičně byli pozváni do Kysuckého Nového Mesta na jejich Den 

otevřených dveří a tvořili ukázky společně.  

  

Další významnou akcí na podporu výuky řemesel byla  účast na Burzách práce 

v ostravských základních školách. Zde předváděli naši žáci a učitelé odborného 

výcviku ukázky pracovních postupů a zhotovování výrobků.  

  

Mezinárodní akce 

 

      Již tradičně pořádáme mezinárodní workshop učebních oborů, které se uči i na 

našich spřátelených školách v Polsku a na Slovensku. V aktuálním školním roce 

proběhlo několik takových akcí u nás i na Slovensku. Žáci si porovnali své dovednosti, 

vyměnili zkušenosti a museli překonat i malinkou jazykovou bariéru.  

 

Profesní a sportovní soutěže : 

  

Měřítkem kvality a důležitým motivačním nástrojem je účast na profesních 

soutěžích. Nejen prací je člověk živ a tak se zúčastňujeme také sportovních 

soutěží mezi školami stejného typu a zaměření a to nejen v Česku, ale i v 

Polsku.  

Naši žáci reprezentovali náš kraj i region v mnoha soutěžích a přehlídkách:  

Největší úspěchy školního roku: 

 

Soutěž GASTROMÁNES 

Hned po Velikonocích a to 4. 4. 2018 předvedli oba dva opět své kuchařské umění na celostátní 

profesní soutěži GASTROMÁNES, kterou pořádala Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 

pro 6 škol a 12 soutěžících z celé republiky. Náš žák se umístil 2. nejlepší. 
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Soutěž   ZLATÁ VAŘEČKA 

Žáci druhého ročníku učebního oboru Kuchařské práce OU Hlučín pod vedením trenérky, své 

mistrové, úspěšně reprezentovali naši školu, a tím i město Hlučín. Ve čtvrtek 22. března 2018 se 

konala v Opavě na Střední škole technické Moravská soutěž mladých kuchařů ZLATÁ 

VAŘEČKA. Do soutěže se přihlásilo 9 škol s 18 soutěžícími. Oba naši soutěžící se zhostili 

velmi zodpovědně zadaného tématu: 

„Krémová polévka z dýně“ 

Žákyně  připravila polévku s ovesnými vločkami a žák s gorgonzolou. Úkolu se zhostili oba 

báječně. Svým kulinářským uměním dokázali svou zodpovědnou přípravu na profesní dráhu. 

  

 

Soutěžní přehlídka VOŇAVÉ PEČENÍ 

 

Ani učební obor Pekařské práce nezůstal pozadu a hned další den 5.4.2018 odjel soutěžní tým 

ve složení dvou žákyň a  a jejich učitelky odborného výcviku do Brna na celostátní přehlídku 

odborných dovedností, která se konala na OU a PrŠ Lomená.  Jako téma přehlídky byla 

DĚTSKÁ PÁRTY, celkovým úkolem bylo v časovém limitu vytvořit:  

ATRAKTIVNÍ VELKÝ KOLÁČ, VÝROBKY Z LÍSTOVÉHO TĚSTA A BĚŽNÉ 

PEČIVO. 

Obě naše žákyně se tohoto úkolu zhostily velmi zodpovědně, byly rychlé a velmi zručné, za což 

si určitě zaslouží velkou pochvalu. I když nešlo o typickou soutěž, jejich práce opravdu dobře 

reprezentovala naši školu i město. 

 

 

 

 

         Ve zkratce významné akce školního roku  

 

• Závody v plavání ( 11.12.2017) – Polsko Rybnik, 2. místo   

• Kuchařská soutěž Zlatá vařečka, Opava (22.3.2018)  

• Celostátní kuchařská soutěž !Gastrománes“ (4.4.2018) Kroměříž,  

• 2. místo 

• Soutěž prodavačů,“ Šikovný prodavač)“ (18.4.2018) Orlová Město.  

•  3. místo 

• Profesní přehlídka „ Sladké opojení“ 10.5.2018,  

• Profesní soutěž prodavačů „Kaufland“, Praha, (13. a 14. 5.2018), 3. a  4. 

místo 

• Mezinárodní fotbalový turnaj Polsko-Gliwice,14.6.2018, 3. místo 
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---------------  

  

 

Provozní významné úkoly:  

  

  

Na základě požadavků směrnice o ochraně osobních údajů GPDR jsme vybavili 

školu novým serverem. 

Každá kmenová učebna má svůj PC stůl se stanicí a napojení na dataprojektor. 

Pro volný čas o přestávkách byl pořízen žákům minifotbal a workoutová 

konstrukce pro tělesný tréning, vše je umístěno na hlavní chodbě školy. 

 

Bylo nutno zajistit rekonstrukci požárního schodiště, které bylo zkorodováno. 

Vyměnily se stupně schodů a plošina na prvním nadzemním podlaží. Investice 

cca 110 000,- Kč. 

Podařilo se nám dojednat koupi nového služebního vozidla pro převoz žáků na 

pracoviště odborného výcviku a profesní soutěže. Jde o 8 mistný Peugeot 

v cene cca 700 000,- Kč. 

  

 

Výčet spolupráce na regionální úrovni:  

  

Město Hlučín je stále naším významným partnerem při pořádání školních akcí, 

vzájemná spolupráce přináší cenné vazby, které mnohdy šetří školní provozní 

prostředky, pro naše aktivity můžeme využívat bezplatně městské plochy nebo 

výstavní síň, naopak naše škola může poskytnout služby za výrazně lepších 

podmínek, než mnohá profesionální firma. Mezi naše další sociální partnery 

patří Kulturním centrum Hlučín , Sportovní a rekreační areál Hlučín (možnost 

bezplatné výuky Tv na jeho hřištích) , prodejna Billa (praxe žáků), prodejna 

Penny (praxe žáků), Domov u jezera, ústav sociální péče Fontána, Klokánek v 

Dolním Benešově. Pro tyto a další instituce připravujeme v rámci odborného 

výcviku gastroslužby, jako jsou rauty ke slavnostním příležitostem, občerstvení 

pro sportovce, a další profesní služby – malování a nátěry, také žehlení a praní 

prádla pro seniory.   
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Mezinárodní spolupráce:  

Tradičně  rozvíjíme spolupráci s Odborným učilištěm a Praktickou školou 

z Kysuckého Nového Města, se SOŠ Drevárská, Krásno nad Kysucou. 

Obě tyto školy mají společný obor vzdělání Malíř – natěrač.  

   

Každoročně konáme Společný mezinárodní workshop – Slovensko-Česko, 

v tomto školním roce se konal 21.11.2017 a 14.2.2018. 

Žáci společně tvořili a pracovali, vyměňovali si zkušenosti a byli nuceni 

k vzájemnému porozumění a překonávání jazykové bariéry. 

 

Úspěšně se rozvíjí  spolupráce s polskou školou podobného typu  

ZespółSzkółnr 6 w Rybniku, ul. Małachowskiego 145, Rybnik, jak na 

profesní platformě, tak i sportovní a společenské. Díky tomu vznikl společný 

projekt v rámci projektů příhraniční spolupráce SILESIA „ Sportem proti 

bariérám“, kde jsme letos partnery.V rámci tohoto projektu žáci z obou 

zemí společně absolvovali lyžařský výcvik, sportovní kurz na horách a 

další společné aktivity. 

 

Žáci obou zahraničních škol i jejich učitelé se zúčastňují jako hosté naší prestižní 

celostátní akce „Hlučín, město s řemeslnou tradicí“, která se koná pravidelně v 

měsíci květnu nebo na přelomu září - říjen na hlučínském náměstí za účasti 

veřejnosti.  

  

  

Přehled o dalších aktivitách  OU a PrŠ v Hlučíně  

  

Zapojení žáků do sportovních soutěží nám umožňuje vybrat vhodné adepty 

školy, kteří nás pak reprezentují v krajských kolech sportovních soutěží  mezi 

odbornými učilišti Severní  Moravy, kde dosahujeme velmi solidních  výsledků. 

Sami organizujeme sportovní soutěže krajského rozsahu mezi odbornými 

učilišti nejen Moravy a Slezska, ale i Olomouckého kraje ( škola  ze Svatého 

Kopečku u Olomouce).  

  

Akce ve zkratce ( sport, kultura, profese, exkurze):  

  

8.9.2017 Sportovní den na štěrkovně 



 

22  

  

  

21.9.2017 Exkurze Stavebniny Janík 

22.9.2017 Návštěva Lesní školy Ostrava 

16.11.2017 Exkurze do planetária 

30.11.2017 Exkurze do cukrovaru Opava 

21.11.2017 Worshop Kysucké Nové Mesto Prezentace školy na Slovensku 

11.12.2017 Soutěž v plavání Polsko 

23.4.2018 Turistický kurz Polsko 

25.4.2018 Exkurze Landek 

31.5.2018 Exkurze Integrovaný záchranný systém 

1.6.2018 exkurze – zájezd arboretum Bílá Lhota 

7.-8.6.2018 Mezinárodní sportovní den Slovensko 

14.6.2018 Mezinárodní turnaj v kopané Gliwice -Polsko 

IX.  
  

Inspekce provedené ČŠI  

   

Ve školním roce 2017/2018 proběhla  plánovaná kontrola ČŠI na místě  od 1. do 6. 

června 2018. Kontrola neshledala porušení právních předpisů. 

V průběhu školního roku proběhlo několik elektronických dotazníkových šetření ČŠI. 

  

  

Jiná  kontrolní činnost  

  
  

Ve školním roce 2017/2018 byly  provedeny  jinými orgány  tyto 

kontroly:  

  

  

8.9. a 22.9.2017 proběhla kontrola pracovníky Oblastního inspektorátu práce 

pro Moravskoslezský  a Olomoucký kraj. Předmětem kontroly bylo dodržování 

povinností vymezených v ustanovení § 3 odst.1 zákona č. 251/2005, o inspekci 

práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na zajištění bezpečnosti 

práce, bezpečnost technických zařízení. 

Drobné nedostatky a doporučení byly odstraněny na místě nebo v předepsané 

lhůtě. Kontrola byla ukončena bez sankcí. 

 

27.10.2016 proběhla kontrola pracovníky Okresní správy sociálního 

zabezpečení Opava. Kontrola byla zaměřena na plnění povinností 
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v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrola 

neshledala žádných nedostatků. 

 

  

  

X.  
  

          Výsledky  hospodaření za rok  2017  
Příděl finančních prostředků:  

  

I.  

  

Finanční prostředky poskytnuty ze státního rozpočtu:  

  

Přímé náklady na vzdělání   ( MŠMT)                          21 674 671,- Kč  

 Rozvojové programy: 

Zvyšování platů pracovníků regionálního školství ÚZ 33052   

                                                                                            384 192,- Kč 

Zvýšení platů nepedagogickým zaměstnancům ÚZ 33073 

                                                                                              92 388,- Kč 

Účelová dotace Podpora rómských žáků na středních školách : 

                                                                                              68 400,- Kč 

 

K 31.12.2017           vráceno z nevyužité dotace:                 26 562,- Kč 

 

Skutečně použito k 31.12.2017:                                22 193,089,- Kč 

 

 

II.  

  

Finanční prostředky na provozní náklady poskytnuty od zřizovatele:  

  

  

Poskytnuto k  31.12.2017                                             2 018 000,- Kč  

Čerpáno      k  31.12.2017                                             2 018 000,- Kč 
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Účelové prostředky na krytí odpisů:  

  

Poskytnuto k  31.12.2017                                               448 000,- Kč  

 Čerpáno     k  31.12.2017                               448 000,- Kč  

  

 

Účelové prostředky na celostátní setkání malířů a natěračů „ Hlučín, 

město s řemeslnou tradicí“:  

 Poskytnuto:                                                                                                             

30 000,- Kč    

 Čerpáno:                                                                                                                  

30 000,- Kč    

  

 

Dotace od zřizovatele na krytí provozních nákladů celkem za rok 2017:                          

Poskytnuto:   2 496 000,- Kč                      Čerpáno:        2 496 600,- Kč  

  
III.  

Vlastní zdroje organizace  

  

Vlastní zdroje organizace za r.2017:                                1 530 261,-  Kč  

Čerpání vlastních zdrojů organizace:                               1 543 735,-  Kč   

Výsledek hospodaření za r. 2017:                                       - 13 474,-  Kč 

  

  

IV.  

Doplňková činnost za rok 2017:  

Hostinská činnost a závodní stravování,  

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti :                     +   28 974,-  Kč  

  

  

  

Celkový výsledek hospodaření za organizaci za rok 2017:         +15 500,- Kč  

(zlepšený hospodářský výsledek)  
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V.  

 

Projekty neinvestiční 2017 

  

Mikroprojekt z Euroregionu Silesia – Česko-polsky projekt „ Sportem proti bariérám“ 

Období od r. 2016  do 15.6.2017 ve výši 18 568,25 EUR 

Projekt předfinancován z KúMSK 500 000,- Kč ( návratná finanční výpomoc) 

+ provozní dotace navýšena o 80 000,- Kč, toto dosud nevyúčtováno, konečné 

profinancování dube k 31.12.2018.  

  

 

 

 

XI.  
  

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů  

  

 
 

OP VVV, realizace projektu "Aby učení nebylo mučení"( šablony pro SŠ a 

VOŠ),realizační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006142, předkladatel 

projektu Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, p.o. V současné době jsme také 

partnery  česko-polského projektu „Niepełnosprawni sprawni sportowo – integracja 

bez granic.”-Handicapovaní sportovně zdatní - integrace bez hranic. 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001294 ( Evropský fond pro regionální rozvoj) 

 

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín, příspěvková organizace, již přes 10 let 

spolupracuje s partnerskou školou z Polska - Zespół Szkół nr 6 w Rybniku. 

Spolupráce funguje jak na poli sportovním, tak na poli profesním či společenském. 

Jedná se zejména o organizaci sportovních turnajů (badminton, fotbal, stolní tenis, 

plavání), pořádání společných workshopů v rámci jednotlivých oborů (pekař, kuchař, 

zedník, malíř) či společenské návštěvy např. Den otevřených dveří. 

Projekt je zaměřen na vyrovnávání příležitostí žáků se zdravotním znevýhodněním 

našich partnerských škol (Hlučín - Rybnik). Z důvodů sociálního znevýhodnění 
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našich žáků, kteří v drtivé většině pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí a 

nedostatku finančních prostředků našich vzdělávacích institucí, chceme umožnit jak 

učitelům, tak žákům možnost sportovních setkání - společný lyžařský výcvik, 

sportovně turistický kurz a 3 jednodenní sportovní setkání 

  

XII.  
  

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  

  
V aktuálním školním roce nebyla naše škola zapojena do dalšího vzdělávání v 

rámci celoživotního vzdělávání.  

  

  

 

 

XIII.  
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizované projekty:  

  

V aktuálním školním roce byl zahájen projekt z OP VVV „ Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I! 

 Projekt byl zaměřen na posílení čtenářské gramotnosti. 

Výše schválené částky činí 602 094,- Kč. Jedním z výstupů je například kurz 

anglického jazyka pro učitele.  
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XIV.  
  

Údaje o spolupráci s odborovými organizacem a sociálními partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání  

  
  

Odborová organizace v naší škole není založena, s žádnou jinou odborovou 

organizací taktéž nespolupracujeme.  

Naproti tomu intenzivně spolupracujeme s profesními a sociálními partnery, s 

jejichž pomocí mohou naši žáci vykonávat praktický výcvik na jejich 

provozovnách a pracovištích.  

Další oblastí spolupráce je členství některých partnerů ve školské radě a jejich 

odborné poradenství při tvorbě a úpravě školních vzdělávacích programů. 

Taktéž se zástupci našich sociálních partnerů účastní slavnostních příležitostí na 

naší škole, bývají členy poroty při profesních soutěžích a jsou členy zkušebních 

komisí u závěrečných učňovských zkoušek. K našim nejbližším partnerům patří 

zejména:  

Sdružení přátel OU a PrŠ Hlučín – spolek  

Město Hlučín  

Klokánek – Dolní Benešov  

Kulturní centrum Hlučín, p.o.  

Sportovní a rekreační areál Hlučín,p.o. 

Ústav sociální péče Fontána Hlučín, p.o.  

Domov u jezera -  domov pro seniory  

Cukrárna Verona Hlučín  

Slezské pekárny Opava  

Restaurace Hevil Hlučín  

Restaurace Radniční sklípek Hlučín  

ZŠ   OKD  Hlučín – školní jídelna  

ZŠ   Rovniny Hlučín– školní 

jídelna  

Menza VŠB  Ostrava – Poruba  

Albert Ostrava Poruba   -   prodejna 

Albert Ostrava Dubina  -   prodejna  

PENNY   Hlučín prodejna -   prodejna  

BILLA Hlučín                    -   prodejna  

ZŠ Gen. Svobody Hlučín – základní škola praktická  

Pekárna Gobe Píšť  
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Pekárna Velička Petřkovice 

Pekárna SEVAL Ostrava 

Pekařství Obrusník  Dolní Benešov 

Cukrárna Pudová Zábřeh 

Cukrárna Kravaře 

Pekárna M+K Šilheřovice 

Kaufland Ostrava 

RYSTAV stavební firma Ostrava 

ZAMTECH spol.s.r.o. stavební firma Dolní Benešov 

  

Významným partnerem je  Cech malířů a lakýrníků ČR, který svou činností 

podporuje rozvoj řemesel.  

  

  

V Hlučíně dne 11.10.2018  

  

  

Zpracoval :             Mgr.  Jindřich Honzík, v.r.           

  

Obsah Výroční zprávy  bude předložen Školské radě ke schválení  15.10.2018  

  

Předsedkyně školské rady:         Mgr.  Jana Cigánová, v.r. 

 

 

    

 
 

 

 

P ř í l o h y  
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Fotogalerie  

Interiér školy  

Výrobky kuchařů a pekařů, kterými se prezentují na rautech  

Foto  z akcí školy  

Příloha projekty 

Příloha spolupráce s firmami a soc. partnery  
Odkaz na regionální tv a youtube:  

  
Facebookstránka:             

http://www.facebook.com/odborneucilistehlucin  

odkaz na publikaci na stránkách Moravskoslezského kraje: 

http://www.msk.cz/cz/skolstvi/machri-roku-2016-80060/ 

 

 

Hlavní vchod školní budovy 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/odborneucilistehlucin
http://www.msk.cz/cz/skolstvi/machri-roku-2016-80060/
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koutek pro volný čas 

                               
ústřední chodba, která slouží zároveň jako aula 

  

Interiér   
  

školy   

Škola před zateplením a po něm 
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školní jídelna                                                                                                               cvičná prodejna  

  

                                                                                    Dílny před rekonstrukcí 
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Dílny po rekonstrukci 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

š 
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Práce se sítotiskovým zařízením 

 

 Výuka -  Zateplovací systémy  

  

  

Práce na grafickém plottru  
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Výuka montáže sadrokartonu  

 

  
  
  

Výrobky kuchařů a pekařů:  
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SETKÁNÍ MLADÝCH MALÍŘŮ-NATĚRAČŮ V HLUČÍNĚ  

pod názvem „Hlučín, město s řemeslnou tradicí“  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

35  
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Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání 

Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků 

Počet 

firem 

 

Dlouhodobě spolupracující firmy (uveďte názvy firem, v případě jejich velkého 

počtu 

stačí uvést firmy z hlediska spolupráce nejvýznamnější) 

16 BILLA, Ahold, PENNY, Kaufland, GOBE Píšť, Slezské pekárny Opava, Cukrárna 

Verona Hlučín, restaurace HEVIL Hlučín, úsp Fontána Hlučín, restaurace Radniční 

sklípek Hlučín, Miroslav Jurčík – obklady, Rystav, Cukrárna Pudová,  VŠB menza, 

Domov pro seniory Domov pod Vinnou horou, Pekárna Velička Petřkovice, pekárna 

SEVAL Ostrava,  

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

Spolupracující 

partner 
Hlavní oblasti a přínosy spolupráce 

Forma 

spolupráce 

Profesní organizace    

Řetězec PENNY Hlučín Odborný výcvik v reálném provozu, poskytnutí 

prostředků OPP, přímý kontakt se zákazníky, 

odměna za produktivní činnost 

Zajišťování 

praktického 

vyučování -

prodavači 

Řetězec BILLA, Hlučín, 

Opava 

Odborný výcvik v reálném provozu, poskytnutí 

prostředků OPP, přímý kontakt se zákazníky, 

odměna za produktivní činnost 

Zajišťování 

praktického 

vyučování -

prodavači 

Řetězec ALBERT 

Ostrava-Poruba, 

Ostrava-Zábřeh 

Odborný výcvik v reálném provozu, poskytnutí 

prostředků OPP, přímý kontakt se zákazníky, 

odměna za produktivní činnost 

Zajišťování 

praktického 

vyučování -

prodavači 

Řetězec Kaufland 

Ostrava 

Odborný výcvik v reálném provozu, poskytnutí 

prostředků OPP, přímý kontakt se zákazníky 

Zajišťování 

praktického 

vyučování -

prodavači 

Cukrárna Pudová 

Dolní Benešov-Zábřeh 

Odborný výcvik v reálném provozu, odměna za 

produktivní činnost 

Zajišťování 

praktického 

vyučování - 

cukráři 

Pekárna GOBE Píšť Odborný výcvik v reálném provozu, odměna za 

produktivní činnost 

Zajišťování 

praktického 

vyučování -

pekaři 

Slezské pekárny Opava Odborný výcvik v reálném provozu, odměna za 

produktivní činnost 

Zajišťování 

praktického 
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vyučování -

pekaři 

Cukrárna Verona Hlučín Odborný výcvik v reálném provozu, odměna za 

produktivní činnost 

Zajišťování 

praktického 

vyučování -

cukráři 

Menza VŠB Ostrava Odborný výcvik v reálném provozu, odměna za 

produktivní činnost 

Zajišťování 

praktického 

vyučování -

kuchaři 

Restaurace HEVIL 

Hlučín 

Odborný výcvik v reálném provozu, odměna za 

produktivní činnost 

Zajišťování 

praktického 

vyučování -

kuchaři 

Restaurace Radniční 

sklípek Hlučín 

Odborný výcvik v reálném provozu, odměna za 

produktivní činnost 

Zajišťování 

praktického 

vyučování -

kuchaři 

Pekárna Velička 

Petřkovice 

Odborný výcvik v reálném provozu, odměna za 

produktivní činnost 

Zajišťování 

praktického 

vyučování -

pekaři 

Pekárna SEVAL Ostrava Odborný výcvik v reálném provozu, odměna za 

produktivní činnost 

Zajišťování 

praktického 

vyučování -

pekaři 

RYSTAV stavební firma  Odborný výcvik v reálném provozu, odměna za 

produktivní činnost 

Zajišťování 

praktického 

vyučování -

zedníci 

ZAMTHERM spol.s.r.o. Odborný výcvik v reálném provozu, odměna za 

produktivní činnost 

Zajišťování 

praktického 

vyučování -

zedníci 

Pekařství M+K 

Šilheřovice 

Odborný výcvik v reálném provozu, odměna za 

produktivní činnost 

Zajišťování 

praktického 

vyučování -

pekaři 

Ústav sociální péče 

Fontána Hlučín 

Odborný výcvik v reálném provozu, specifické 

pracovní prostředí 

Zajišťování 

praktického 

vyučování -

pečovatelé 

Firmy 

(jiné formy spolupráce 

než zajišťování 

praktického vyučování)  

  

OSMAN barvy-laky 

Hlučín 

Nákup nátěrových hmot pro praktický výcvik za 

zvýhodněnou cenu 

Poskytnutí slev 

Fa HET nátěrové hmoty 
Sponzorství při profesních soutěžích, poradenská 

činnost 

Odborné 

poradenstcví 
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Další partneři  (např. 

úřad práce, obec ...) 

  

Město Hlučín, školní 

jídelny, ZŠ Rovniny, ZŠ 

Hornická 

Poskytování zakázek pro gastro, umožnění konání 

školních akcí zdarma, v prostorách města, na 

náměstí, praktická výuka 

Vzájemná 

spolupráce a 

poskytování 

služeb, 

zajištění 

praktického 

vyučování ve 

školních 

jídelnách 

Kulturní centrum Hlučín 

 

Poskytnutí prostoru Červeného kostela ke 

slavnostním příležitostem zdarma, využití 

venkovních sportovišť u jezera pro výuku Tv 

zdarma 

 

Úřad práce Hlučín Poradeská činnost, přednášky pro nastávající 

absolventy 

Přednášky, 

návštěvy úřadu 

Městská policie Hlučín Školení a přednášky v rámci prevence 

patologických jevů, dohled nad školními akcemi 

venku 

Příležitostná 

pomoc 

ZŠ Gen. Svobody Vzájemná výpomoc a podpora při školních akcích, 

soutěžích 

Dohoda o 

vzájemné 

spolupráci 

Spolek-Sdružení přátel 

OU a PrŠ Hlučín 

Podpora při žádostech o granty města Hlučína, 

financování mimoškolních akcí  

Stálá 

spolupráce 

Poznámka: Podle potřeby doplňte řádky. 

 

 

Stipendia žáků 

 

Počet 

udělených 

stipendií 

Firmy poskytující stipendium 

0 0 
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