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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  

 
Název školy: Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov,  

Dr. M. Tyrše 112,  IČO 00087751                  
Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 

1245, 502 00 Hradec Králové 
Ředitel školy:  Mgr. Vladimír Blažej, Havlíčkova 66, 504 01 Nový Bydžov 
Druh školy:   střední škola, příspěvková organizace 
    Identifikátor právnické osoby 600 011 763 
Typy součástí školy: a) Střední škola 000087751 
    b) Domov mládeže 110021011 
    c) Školní jídelna v internátním zařízení 110021029 
Datum a č. j.: Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku č. j.  

28 804/2007-21 z 28. 12. 2007 s účinností od 1. 1. 2008 
Celková kapacita školy: a) Střední škola IZO 000087751 - 800 žáků 
    b) Domov mládeže 110021011 - 100 lůžek 

c) Školní jídelna, Revoluční 211, 504 01 Nový Bydžov,      
     a Hlušice 1, 503 56 Hlušice, IZO 110 021 029 - 740 jídel 

Místa poskytovaného vzdělávání: 
    1. Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov 

2. 503 56 Hlušice 1 
 3. Na Švarcavě, 504 01 Nový Bydžov 

4. Nádražní 139/IV., 503 61 Chlumec n. C. 
5. Revoluční třída 211, 504 01 Nový Bydžov  

 6. Masarykovo náměstí 2, 504 01 Nový Bydžov 
Seznam sdružení:  Regionální mládežnický sportovní klub „CIDLINA“ se  

sídlem Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 
 Nadační fond středních škol Královéhradecka  
 ZO ČMOS pracovníků školství SŠTŘ, Nový Bydžov,  

Dr. M. Tyrše 112 
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   ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ 

Zástupci zřizovatele: 
    Ing. Miroslav Uchytil 
    Mgr. Táňa Šormová  
Zástupci rodičů a žáků školy: 
    Josef Chuchlík 
    Mgr. Kateřina Zikmundová  
Zástupci pedagogů školy: 
    Vladimír Žalman, DiS, předseda Školské rady 
    Pavel Novák 
 

   ÚDAJE O VEDENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 

Ředitel školy:   
           Mgr. Vladimír Blažej 
 
Zástupce ředitele pro praktické vyučování 
1. zástupce ředitele 
    Ing. Karel Průcha 
 
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování – výukové centrum Nový Bydžov, 
    Mgr. Václav Dostálek 
 
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování – výukové centrum Hlušice 
    Mgr. Jaroslava Kholová 
 
Zástupce ředitele pro technickou a ekonomickou činnost 
    Ing. Petra Šádková 
 

 

                                              Základní ekonomické výsledky školy: 

Tržby školy z hlavní činnosti ve výši 8 566 901 Kč za rok 2017, tržby školy z doplňkové 

činnosti ve výši 2 430 448 Kč za rok 2017 s vytvořeným čistým ziskem 184 696 Kč. 

Tržby školy z hlavní činnosti ve výši 4 949 077 Kč do 30. 06. 2018, tržby školy z doplňkové 

činnosti ve výši 1 169 848 Kč do 30. 06. 2018 s vytvořeným ziskem 332 031 Kč.   
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VÝUKOVÁ CENTRA ŠKOLY  

 
01. Výukové centrum Nový Bydžov 

- zajišťuje vzdělávací proces a teoretické vyučování ve třech budovách školy a ve sportovním 
areálu Dr. M. Tyrše 112, součástí je školní jídelna  
02. Výukové centrum Hlušice 
- zajišťuje vzdělávací proces a teoretické vyučování v komplexním areálu školy v Hlušicích, 
součástí je domov mládeže, sportovní hala a školní jídelna  
 

VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKA ŠKOLY V CENTRU PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ   

 
01. Svářečská škola SŠTŘ 
02. Autoškola SŠTŘ 
03. Školicí středisko řidičů SŠTŘ 
04. Středisko ECDL SŠTŘ 
05. Středisko cateringů, cvičné kavárny a bistra SŠTŘ 
06. Středisko praktického vyučování Chlumec nad Cidlinou 
07. Středisko praktického vyučování Hlušice, autoservis, stanice ME a stanice TK 
08. Středisko praktického vyučování Nový Bydžov – Na Švarcavě 
09. Středisko vzdělávání dospělých 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  

 

                                                 
    Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 (dále jen škola nebo 

SŠTŘ), je školským zařízením zřizovaným od 1. října 2001 Královéhradeckým krajem.  

    Hlavním cílem školy je příprava žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem a 

s maturitní zkouškou připravujících pracovníky ve sféře dopravy, opravárenství, 

automobilového průmyslu, strojírenství, zemědělské prvovýroby, potravinářství a služeb pro 

specifické podmínky regionálního trhu práce, podnikatelské sféry venkova, menších obcí a 

měst.  

    Škola si klade za cíl profilovat se nadále jako regionální školské zařízení vyučující obory 

středního vzdělání v oblasti dopravy, opravárenství, autoopravárenství a strojírenství, dále 

specifický program zemědělského oboru středního vzdělání, dále pak programem přípravy 

žáků pro výrobní a obchodní subjekty v řeznicko-uzenářské a cukrářské výrobě a programem 

v oblasti gastronomie a služeb. 

   Škola vyvíjí doplňkovou činnost v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, hostinské 

činnosti, výuky řízení motorových vozidel, osobní a nákladní dopravy, vzdělávání řidičů, v 

servisní, vzdělávací a obchodní činnosti a v oblasti služeb. Škola plní významnou funkci z 

hlediska integrace své činnosti do kontextu života v regionu i z hlediska zaměstnanosti a 

spolupracuje s řadou výrobních a obchodních podnikatelských subjektů v rámci výchovy a 

výuky žáků. 

   Celý areál školy se nachází v Novém Bydžově v pěti objektech, v objektu praktického 

vyučování v Chlumci nad Cidlinou a v komplexním areálu v Hlušicích.  

   Škola hospodaří s výrazně velkým portfoliem nemovitého majetku, který se skládá po 

sloučení k 1. 1. 2008 ze tří aktivně využívaných budov v Novém Bydžově, z areálu střediska 

praktického vyučování v Novém Bydžově Na Švarcavě, z areálu střediska praktického 

vyučování potravinářských oborů v Chlumci nad Cidlinou, z dílenského areálu střediska 
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praktického vyučování v Hlušicích a z areálu budov školy, školní jídelny a domova mládeže 

v Hlušicích. Vedle toho škola hospodaří s jedním bytovým objektem a s několika 

hospodářskými objekty včetně pozemků. V druhé polovině školního roku 2017/2018 byla 

zahájena komplexní rekonstrukce střediska praktického vyučování Švarcava Nový Bydžov 

s cílem vybudování moderního pracoviště pro strojírenské a elektrotechnické obory (IROP, 

SFŽP), jejíž ukončení je plánováno v druhé polovině roku 2019. 

   V Novém Bydžově je teoretické vyučování provozováno ve třech budovách, škola 

provozuje sportovní areál v ulici Dr. M. Tyrše 112 a dále provozuje školní jídelnu umístěnou 

v budově školy, Revoluční třída 211.  

   V Hlušicích je umístěna budova pro teoretické vyučování, dílenský areál se stanicemi 

měření emisí a stanicí technické kontroly, svářečskou školou, autoškolou a školicím 

střediskem řidičů, dále domov mládeže, školní jídelna, sportovní hala a sportovní hřiště, 

hospodářské budovy, obytný dům č. p. 46, kanceláře SŠTŘ a veškeré pozemky školy. V rámci 

dílenského komplexu působí žákovské autoservisy a žákovský agroservis.     

   V Chlumci n. C. jsou umístěny dílny oboru středního vzdělání cukrář a prodejna s dílnou 

oboru středního vzdělání řezník-uzenář. V druhé polovině školního roku 2017/2018 byla 

zahájena komplexní rekonstrukce střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou 

s cílem vybudování moderního pracoviště pro potravinářské a gastronomické obory (ITI), 

jejíž ukončení je plánováno v jarních měsících roku 2019.  

   V rámci SŠTŘ je provozováno pracoviště pro měření emisí u naftových i benzínových 

motorů ve spolupráci se zastoupením firmy BOSCH v ČR a stanice technické kontroly pro 

traktory a multikáry. Škola provozuje vlastní svářečskou školu a autoškolu, od roku 2008 

zřídila škola Školicí středisko řidičů rozhodnutím odboru dopravy a SH Královéhradeckého 

kraje č. j. 6991/DS/2008/GL. Škola provozuje autopark s třemi výukovými nákladními 

vozidly VOLVO FL, VOLVO FH a VOLVO FM splňující parametry pro výcvik v autoškole 

daný příslušnými právními normami, nákladním přívěsem PANAV, jedním autobusem pro 

skupinu D a dvěma autobusy D1, pěti traktory a šesti osobními automobily pro výuku 

autoškoly a dopravu v rámci praktického vyučování a technického úseku školy. Škola si dále 

pořídila nová výuková vozidla, nákladní automobil VOLVO FH, osobní automobil DACIA 

DUSTER a výcvikový traktor ZETOR Proxima 800.  

   Ve školním roce 2017/2018 pokračovala další výrazná realizace vybavenosti školy v oblasti 

odborných učebních pomůcek zejména z prostředků zřizovatele a z vlastních prostředků 

školy. 

   Škola se dále průběžně vybavovala didaktickou a odbornou technikou v rámci různých 

finančních zdrojů. Škola nyní používá sedm počítačových učeben s vysokými kvalitativními 

parametry a řadu finančně náročných výukových programů. Škola dále pokračovala v 

rekonstrukci dalších učeben ve výukovém centru Hlušice.    

   Škola prodloužila stavební povolení v rámci projektu rekonstrukce dílenského areálu 

v Hlušicích na Centrum odborného primárního a celoživotního vzdělávání a dokončila 

prováděcí dokumentaci k projektu a realizovala projekty rekonstrukce areálu v Novém 

Bydžově Na Švarcavě a areálu v Chlumci nad Cidlinou.  

  Kompletně byly rekonstruovány sociální zařízení ve výukovém centru Hlušice dokončila se 

rekonstrukce sociálních zařízení v domově mládeže v Hlušicích a vybaveno bylo dalších pět 

ložnic domova mládeže. 

   Ve školním roce 2017/2018 byly v SŠTŘ vyučovány obory středního vzdělání s výučním 

listem Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik a ŠVP Řidič nákladní a 

osobní dopravy), Opravář zemědělských strojů (ŠVP Opravář zemědělské techniky), 

Autoelektrikář (Diagnostik motorových vozidel), Elektrikář-silnoproud, Cukrář, Kuchař-

číšník, Řezník-uzenář. Ve školním roce 2017/2018 pokračovala výuka v nástavbovém studiu 

v oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Provozní technika ve školních vzdělávacích 
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programech (dále jen ŠVP) Dopravní technika, Dopravní a letecká technika a Operátor 

zemědělské techniky. Škola od školního roku 2009/2010 realizuje výuku nástavbového studia 

v oboru Podnikání, která probíhala i v školním roce 2017/2018 ve školním vzdělávacím 

programu Specialista obchodu a služeb. Výuka tohoto oboru bude ve školním roce 2018/2019 

ukončena.  Škola dále vyučovala obory středního vzdělání s maturitní zkouškou Dopravní 

prostředky, ŠVP Technik silniční dopravy (1-3. ročník) a Silniční doprava (4. ročník), dále 

pokračovala ve výuce ŠVP Operátor silniční dopravy (1-4. ročník). Škola požádala o zařazení 

oboru Technologie potravin (nástavbové studium). 

   Škola je pro výuku výše uvedených oborů středního vzdělání komplexně vybavena a v 

rámci okresu Hradec Králové je jediným zařízením vychovávající pracovníky pro 

zemědělskou prvovýrobu a v rámci Královehradeckého kraje byla opětovně jedinou školou, 

která ve školním roce 2017/18 pokračovala ve výuce tříletého oboru středního vzdělání 

s výučním listem Řezník-uzenář, přičemž i v roce předcházejícím byla SŠTŘ v tomto směru 

jediným výukovým zařízením v Královéhradeckém kraji. 

  Škola nabízí řadu nadstandardních podmínek v oborech středního vzdělání především díky 

spolupráci s řadou výukových partnerů, což mělo za následek vyšší kvalitu výstupu 

absolventů s kompatibilitou s požadavky trhu práce.  

   Škola opakovaně realizovala ve školním roce 2017/2018  projekt ročníkového ověřování 

znalostí a dovedností u všech vyučovaných oborů středního vzdělání s výučním listem, který 

ověřuje od června 2011. Škola rovněž ověřovala vstupní znalosti žáků nových 1. ročníků 

z předmětů Matematika, Fyzika, Chemie a Biologie. 

   Ve spolupráci s Národním ústavem vzdělávání (dále jen NUV) v návaznosti na předchozí 

školní roky aplikovala plně škola projekt Jednotného zadání závěrečných zkoušek u všech 

oborů středního vzdělání s výučním listem a opětovně realizovala v rámci řešitelských týmů 

jednotné zadání praktické závěrečné zkoušky ve firmě pro obory Opravář zemědělských 

strojů a Řezník-uzenář.  

   SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 (dále jen SŠTŘ) je členem Krajské hospodářské 

komory Královéhradeckého kraje, Svazu automobilových opraven ČR (dále jen SAČR), škola 

působí nadále v rámci Sdružení autoškol SOŠ a SOU a sdružení dopravců ČESMAD 

BOHEMIA. Škola prozatím nepokračovala ve spolupráci s Hospodářskou komorou Chemnitz 

(HVK) v oblasti stáží pedagogů a žáků v Technologickém centru HVK Chemnitz a v rámci 

firem v SRN zejména z důvodu malé připravenosti žáků v oblasti znalostí německého jazyka. 

Škola zorganizovala v roce 2019 v projektu ERASMUS čtyři stáže pro potravinářské, 

gastronomické a technické obory. 

  Nejvýznamnějšími partnery školy z oblasti podnikatelských subjektů jsou společnosti 

STROM Praha, ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, AUTO LOUDA Choťánky, JABLOTRON 

Jablonec n. N., VOLVO Truck center Hradec Králové, CS CARGO Jičín, KOBIT Jičín a AŠ 

FINANCIAL v oblasti automobilového průmyslu, společnosti STROM Praha, SECO 

INDUSTRIES Jičín, ALTRAN Hořice v oblasti strojírenství a výroby zemědělské, komunální 

a dopravní techniky, a společnosti AGRO Slatiny, DS HOLDING Libštát, J§S Zibohlavy, 

AGROSLUŽBY Hradec Králové, DS AGRO Libštát a AGRO Chomutice v oblasti obsluhy, 

údržby a opravárenství zemědělské techniky a dále společnosti MASO Jičín, Masokombinát 

Hlavečník, Řeznictví Motyčka Nový Bydžov, Řeznictví Soukupovi Jilemnice a 

Podkrkonošská uzenina Bělá u Staré Paky v oblasti výuky řeznicko-uzenářských oborů. 

Personální spolupráci realizuje škola i s dalšími výrobními podniky v oblasti automobilového 

průmyslu. 

   Škola opětovně realizovala smlouvu o spolupráci se společností ŠKODA AUTO Mladá 

Boleslav a získala kromě již dříve od společnosti získaného odborného vybavení včetně sedmi 

osobních automobilů pro výukové účely další pomůcky ve formě osobních automobilů a 

náhradních dílů. Dále úzce spolupracuje se společností JABLOTRON v otázce elektronických 
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zabezpečovacích systémů a souvisejících seminářů a školení. Škola nadále realizuje smlouvy 

o spolupráci se společností STROM Praha, AGROSLUŽBY CZ Hradec Králové a 

pokračovala ve významné personální, vzdělávací a technické spolupráci se společností SECO-

INDUSTRIES Jičín vyrábějící malou zemědělskou mechanizaci. 

   Škola má velký potenciál smluvních pracovišť pro obory středního vzdělání Mechanik 

opravář motorových vozidel, Autoelektrikář, Opravář zemědělských strojů, Elektrikář-

silnoproud, Kuchař-číšník a Řezník-uzenář, pro účely zajištění odborného výcviku byly 

Ministerstvem zemědělství ČR jmenovány dva školní závody, a.s. AGRO Slatiny a a. s. 

AGRO Chomutice. Škola stále pokračuje v úzké spolupráci s a.s. STROM PRAHA-VINOŘ, 

zástupcem značky JOHN-DEER v oblasti zemědělské techniky, a s jeho regionálními zástupci 

ve Smiřicích, Ovčárech, Helvíkovicích a ve Staré Pace (nový partner školy), přičemž se stala 

partnerskou školou společnosti, a dále s regionálním zástupcem značky společností CLAAS 

J§S Zibohlavy, se společností AGROSLUŽBY CZ Hradec Králové a SECO INDUSTRIES 

Jičín, ve spolupráci s těmito subjekty zajišťuje pro žáky oboru středního vzdělání Opravář 

zemědělských strojů již patnáct roků kvalifikační kursy k obsluze zemědělské techniky těchto 

značek, čímž výrazně rozšířila kvalifikovanost žáků oboru středního vzdělání Opravář 

zemědělských strojů. V této oblasti byly dále dopracovávány odborné interní učební texty pro 

potřebu pedagogů a žáků školy v rámci spolupráce se společnostmi STROM Praha, J§S Kolín 

a Agroslužby Hradec Králové.  

   Škola dále organizovala speciální kursy pro žáky oboru Autoelektrikář a Elektrikář-

silnoproud ve spolupráci se společností JABLOTRON Jablonec nad Nisou vedoucí k získání 

osvědčení v oblasti zabezpečovacích zařízení. Vzdělávací spolupráce je vždy smluvně 

zajištěna.  

   Škola organizovala ve školním roce 2017/2018 velké množství exkurzí daných plánem 

metodických komisí, například na veletrhy TECHAGRO Brno, do Dopravního podniku 

Města Praha, do společnosti ŠKODA AUTO Mladá Boleslav a do řady strojírenských, 

potravinářských a opravárenských společností ve smyslu Školních vzdělávacích programů. 

   V oblasti personální disponuje SŠTŘ kolektivem z naprosto převažující části plně odborně 

kvalifikovaných pedagogických pracovníků i dobře sestaveným kolektivem v technicko-

ekonomickém úseku. Škola má vlastní plán průběžného vzdělávání pracovníků a plán 

zvyšování jejich kvalifikace. V minulých školních rocích bylo zvýšení kvalifikovanosti 

pedagogů opět zaměřeno na počítačovou techniku, na dopravní vzdělávání, na vzdělávání 

v oblasti elektrotechniky a opravárenství, jazykové vzdělávání, získání kvalifikací testerů 

ECDL a na oblast vzdělávacího portálu školy.  

   Učitelé OV získali kvalifikaci techniků měření emisí ve smyslu nových právních norem 

v požadovaných skupinách osobních automobilů a dosavadní instruktoři Svářečské školy 

SŠTŘ opětovně obhájili své dosavadní kvalifikační předpoklady. Škola organizovala profesní 

školení řidičů ve smyslu příslušných právních norem pro pracovníky SŠTŘ a žáky oboru 

středního vzdělání Dopravní provoz, dále organizovala ve spolupráci se společností 

ČESMAD BOHEMIA školení přepravy nebezpečných odpadů a látek ADR, pro žáky oboru 

vzdělání Dopravní provoz kurz získání řidičského oprávnění skupiny C+E a školení se 

závěrečným hodnocením v oblasti psychologické přípravy řidičů. Škola rovněž realizovala 

další kurzy k získání profesního průkazu řidiče a pokračovala ve výuce v této kvalifikační 

struktuře pro žáky oboru středního vzdělání Provozní technika. Ve spolupráci se společností 

PLACHETKA škola realizovala kurz obsluhy vysokozdvižných vozíků.     

   Škola realizovala organizaci výukových stáží a exkurzí ve společnosti SECO INDUSTRIES 

Jičín, VOLVO TRUCK Hradec Králové a SPEDITRANS Hořice. Škola se výrazně 

profilovala v oblasti vzdělávání dospělých a v projektu řízení kvality vzdělávání 

organizovaném společností ATTEST. Škola spolupracovala v oblasti dalšího vzdělávání 

s ČVUT Praha, NIDV Hradec Králové, sdružením ČESMAD BOHEMIA a dalšími 



 9 

vzdělávacími agenturami.  

   Dále SŠTŘ pořádala studium jednotlivých vyučovacích předmětů pro zájemce o získání 

výučního listu v oborech středního vzdělání Řezník - uzenář, Kuchař-číšník a Elektrikář - 

silnoproud. V oblasti vzdělávání dospělých a v rámci svářečské školy organizovala svářečské 

kurzy a doškolení pro zaměstnance partnerských společností. Škola rovněž organizovala 

kurzy v oblasti gastronomie v rámci dalšího vzdělávání.  

   V rámci realizace nových projektů podpory odborného vzdělávání pořádala škola 8. 

prosince 2017 soutěž pro žáky základních škol Královéhradeckého kraje „Já už to znám, 

umím …“ ve spolupráci se SŠGS Nová Paka a SZaŠ Kopidlno za účasti 372 žáků ZŠ 

z Královéhradeckého, Libereckého a Středočeského kraje. Škola dále realizovala výstavy 

vozidel na propagačních akcích školy, pořádala přehlídku zemědělské techniky v SŠ v rámci 

Svátku zemědělského školství dne 13. 05. 2018. Škola pořádala oblastní kolo soutěže 

odborných dovednost mladých řidičů AUTOMOBILEUM  Pohár Václava Fejfara 2018 za 

účasti týmů sedmi středních škol. 

   Pro své žáky vyvíjí škola řadu aktivit v rámci mimoškolní činnosti a v tělovýchově a sportu.  

Škola je sídlem Regionálního mládežnického sportovního klubu Cidlina, který plní 

významnou roli při přípravě talentované mládeže v oblasti sportu a je provozovatelem 

Sportovního centra mládeže se zaměřením na kopanou. Škola pořádala středoškolskou 

futsalovou ligu a účastnila se Středoškolského poháru 2017. Škola pořádala v září 2017 

středoškolské sportovní hry pro střední školy se sídlem v Novém Bydžově a další střední 

školy regionu.   

 

1. Školní vzdělávací programy v oborech středního vzdělání s výučním listem 

(Automechanik, Řidič nákladní a osobní dopravy, Elektrikář-silnoproud, Diagnostik 

motorových vozidel, Opravář zemědělské techniky, Cukrář, Řezník-uzenář, Kuchař-číšník) 

2. Školní vzdělávací programy v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou 

(Silniční doprava, Specialista obchodu a služeb, Technik silniční dopravy, Operátorka 

(operátor) silniční dopravy, Dopravní technika, Dopravní a letecká technika) 

3. Realizace obsahové změny 

Škola pokračovala v realizaci nového školního vzdělávacího programu Operátor zemědělské 

techniky v souvislosti s pokračujícím vývojem v daných profesích a oblastech se zahájením 

výuky od 01. 09. 2016. 
 

Realizace studia v oborech s nedostatkem uchazečů - podporované obory, víceoborové 

třídy, zvýšené nároky na odbornou a pedagogickou činnost 
01. Realizace studia oboru středního vzdělání s výučním listem „Elektrikář-silnoproud“ (stipendijně podporovaný 
obor, ZZ ukončilo10 žáků), celkem tři všeoborové třídy (kombinace s oborem Autoelektrikář) 
02. Realizace studia oboru středního vzdělání s výučním listem „Řezník-uzenář“ (výrazně nízkopočetný obor, 
jediné výukové zařízení v Královéhradeckém kraji, ZZ ukončilo 9 žáků, organizace stáže žáků v červnu 2018 
v TORO Hlavečník, zpracování stipendijního systému ze strany Královéhradeckého kraje, celkem tři víceoborové 
třídy (kombinace s oborem Cukrář/)    
03. Realizace Školního vzdělávacího programu Řidič nákladní a osobní dopravy v rámci RVP Mechanik opravář 
motorových vozidel, pokračování realizace studia od 1. 9. 2018 (počet žáků v 1. ročníku 8, počet žáků 6 v 2. 
ročníku a 9 ve 3. ročníku)       
04. Realizace Školního vzdělávacího programu Operátor silniční dopravy v rámci RVP Dopravní prostředky, 
pokračování realizace studia dalším prvním ročníkem od 1. 9. 2018 (kombinace se ŠVP Technik silniční dopravy), 
celkem 4 třídy v rámci jednoho RVP            ‚ 
05. Realizace Školního vzdělávacího programu Dopravní technika a Dopravní a letecká technika v rámci RVP 
nástavbového studia Provozní technika pro žáky technicky orientovaných oborů s výučním listem, zahájení výuky 
Školního vzdělávacího programu Operátor zemědělské techniky ve spolupráci se společností STROM Praha, 
pokračování realizace studia novým prvním ročníkem od 01. 09. 2018       
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I. Obory středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 
2017/2018 k 30. 09. 2017  

 
 

 

Kód oboru 
Forma   

Název oboru  Délka 
studia 

Počet chlapců Počet dívek Celkem  

23-68-H/01 
denní 

Mechanik opravář motorových 
vozidel 

3 roky 81 04 85 

26-51-H/02 
denní   

Elektrikář-silnoproud 3 roky 43 04 47 

29-54-H/01 
denní 

Cukrář 3 roky 01 30 31 

65-51-H/01 
denní 

Kuchař-číšník 3 roky 25 30 55 

26-57-H/01 
denní 

Autoelektrikář 3 roky 23 00 23 

29-56-H/01 
denní  

Řezník-uzenář 3 roky 20 00 20 

41-55-H/01 
denní  

Opravář 
zemědělských strojů  3 roky 82 00 82 

 

II. Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 
2017/2018 k 30. 09. 2017 

 
 

 

Kód oboru 
Forma   

Název oboru 
  

Délka  
studia 

Počet chlapců 
 

Počet 
dívek 

 

Celkem 
  

23-45-M/01  
  
Denní 

Dopravní prostředky je to tak jinak     
4 roky 49 12 61 

23-43-L/51 
 
Denní 

Provozní technika 
2 roky 30 01 31 

37-41-L/503 
 
denní   

Dopravní provoz  
2 roky 

 
0 

 
0 

 
0 

37-42-L/51 
 
denní   

Logistické a finanční služby  
2 roky 

 
0 

 
0 

 
0 

64-41-L/51 
 
denní   

Podnikání  
2 roky 

 
15 

 
19 

 
34 
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Počet oborů zapsaných ve školském rejstříku celkem: 
                            1. ROČNÍK      CELKEM 
23-45-M/01 Dopravní prostředky    34    120 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 68    171 
23-43-L/51 Provozní technika    34    050 
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud   34    050 
26-57-H/01 Autoelektrikář     34    060 
29-56-H/01 Řezník-uzenář     34    045 
29-54-H/01 Cukrář      34    090 
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů  34    102 
64-41-L/51 Podnikání     34    034 
65-51-H/01 Kuchař – číšník    34    102 
 
Počet oborů aktuálně vyučovaných ve školním roce 2017/2018 
 
23-45-M/01 Dopravní prostředky 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel  
23-43-L/51 Provozní technika  
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud    
26-57-H/01 Autoelektrikář      
29-56-H/01 Řezník-uzenář      
29-54-H/01 Cukrář       
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 
64-41-L/51 Podnikání      
65-51-H/01 Kuchař – číšník     

 

Počet ŠVP aktuálně vyučovaných ve školním roce 2017/2018 

 
23-45-M/01 Dopravní prostředky (ŠVP Silniční doprava a ŠVP Technik silniční 
dopravy) 
23-45-M/01 Dopravní prostředky (ŠVP Operátor silniční dopravy) 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik)  
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Řidič nákladní a osobní 
dopravy)  
23-43-L/51 Provozní technika (ŠVP Dopravní technika, ŠVP Dopravní a letecká 
technika)  
23-43-L/51 Provozní technika (ŠVP Operátor zemědělské techniky)  
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (ŠVP Elektrikář-silnoproud)    
26-57-H/01 Autoelektrikář (ŠVP Autoelektrikář a ŠVP Diagnostik motorových vozidel) 
29-56-H/01 Řezník-uzenář  (ŠVP Řezník-uzenář)     
29-54-H/01 Cukrář (ŠVP Cukrář)       
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů (ŠVP Opravář zemědělských strojů a ŠVP 
Opravář zemědělské techniky) 
64-41-L/51 Podnikání (ŠVP Podnikání a ŠVP Specialista obchodu a služeb)  
65-51-H/01 Kuchař – číšník (ŠVP Kuchař-číšník)     
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ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY (za rok 2017/18) 
 

Počet absolventů, kteří nastoupili do funkce pedagogického pracovníka ve škole: 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018         0

  
Počet nekvalifikovaných pracovníků: 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018          

      Pedagogičtí pracovníci   1 

      Nepedagogičtí pracovníci   0 
 

 

I. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

A. učitelé teoretického vyučování 

 
OČ Dokončené odborné VŠ Dokončené pedagogické VŠ DPS Délka praxe 

 Dokončené odborné SŠ    

20001  VŠ pedagogická ČJ-ON  Nad 32 let  

20012 VŠZ Praha, mech. fakulta  DPS Nad 32 let 

20006  MFF UK Praha MA-DG  Nad 32 let 

20004  VŠ pedagogická MA-TV  Nad 32 let 

20013  VŠ pedagogická FY-CHE   Nad 32 let 

20008 VŠCHT Pardubice  DPS Nad 32 let 

20009 VAZ Brno, strojnická  DPS Nad 32 let 

20011 ČVUT Praha, strojírenství  DPS Nad 32 let 

20033  VŠ pedagogická PSY-CIJ  Nad 32 let 

20119 SVM – SŠ strojní VŠ pedagogická MA-TV  10 let 

42  VŠ pedagogická STR  Nad 32 let 

96  VŠ pedagogická MA-FY  21 let 

216  VŠ pedagogická RJ-AJ  Nad 32 let 

46 ČVUT Praha  DPS Nad 32 let 

228  VŠ pedagogická TV-PSY  Nad 32 let 

268 VŠZ Praha  DPS Nad 32 let 

269  VŠ pedagogická ČJ-ZSV  9 let 

201  VŠ pedagogická ZSV-RJ  5 let 

270  VŠ pedagogická  ČJ-DĚJ  10 let 

20111  VŠ pedagogická TV-ZT    6 let 

284 VVTŠ Liptovský Mikuláš  DPS 22 let 

233 ČVUT Praha – elektro  DPS 7 let 

240 Univerzita Pardubice - ekon  DPS 4 roky 

241  VŠ pedagogická TV-ZT     4 roky 

203 VŠZ Praha  DPS 20 let 

272 Univerzita Pardubice – dopr.  DPS 18 let 

248  VŠ pedagogická TV-ON  31 let 

273  VŠ pedagogická ČJ-ON  14 let 
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I.  PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

B. učitelé odborného výcviku 

 
OČ Dokončené SO 

s VL 

Dokončené SVM nebo VŠ DPS Délka 

praxe 

20016  SVM – SŠ strojní DPS 29 let 

20083 ATM, OZS SVM – SŠ mechanizační Z DPS nad 32 let  

20081 ATM SVM – SŠ strojírenská DPS nad 32 let 

20112 ATM SVM – SŠ dopravní provoz DPS nad 32 let 

20113 OZS SVM – SŠ mechanizační Z DPS nad 32 let 

20026 ATM, AEL SVM – SŠ strojírenská DPS 19 let 

20124 ATM SVM – SŠ strojírenská DPS Nad 32 let 

20106 OZS SVM – SŠ operátor ZT DPS 28 let 

20023 POTR, INST svař   Nad 32 let 

20105 ATM, AEL SVM – SŠ dopravní provoz DPS 31 let 

20028 INST, AM SVM – SŠ strojírenská DPS 30 let 

20900 MSMV SVM – SŠ strojírenská DPS 11 let 

26 KAR SVM – SŠ strojírenská DPS Nad 32 let 

27 ELEKTR SVM – SŠ elektrotechnická DPS Nad 32 let 

266 KUCH SVM – SŠ obchod a služby DPS 30 let 

219 CUKR SVM – SŠ potravinářská DPS 29 let 

222 CUKR, KUCH SVM – SŠ potravinářská DPS 18 let 

82 CUKR SVM – SŠ podnikání DPS nad 32 let 

20036 KUCH, ŘU SVM – SŠ podnikání obchod DPS 14 let 

221 KUCH SVM – SŠ ekonomická DPS 7 let 

20115 OZS SVM – SŠ dopravní provoz DPS 6 let 

20058 KUCH SVM – SŠ ekonomická DPS 7 let 

20076 MECHANIK SVM – SŠ provozní technika DPS 17 let 

20082  VŠ (Bc.) – veřejná správa DPS Nad 32 let 

20077  SVM – SŠ letecký mechanik DPS 27 let 

 

 

  

I. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

C. vychovatelé 
   

OČ Dokončené SO s VL Dokončené SVM nebo VŠ DPS Délka 

praxe 

20031  SVM – gymnázium DPS Nad 32 let 

20032  VŠ vychovatelství a SPP  nad 32 let 
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I. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

C. asistent pedagoga (domov mládeže) 
   

OČ Dokončené SO s VL Dokončené SVM nebo VŠ DPS Délka 

praxe 

20890  VŠ učitelství PV DPS 22 let 

20884 SVVL  DPS 9 let 

 

 

II. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 
 

OČ Profese, funkce Dokončené SVM nebo VŠ DPS Délka praxe 

20044 ZŘ pro TEČ VŠ   29 let 

213 Vedoucí EKO úseku VŠ   32 let 

20110 Účetní SVM   6 let 

20109 Účetní SVM   15 let 

194 Účetní a vedoucí ŠJ SVM  26 let 

20093 Mzdová účetní, pokladní SVM  Nad 32 let 

267 Asistentka Ř SVM  Nad 32 let 

20043 Vedoucí účetní SVM  32 let 

20065 Vedoucí techn. Úseku SVVL  Nad 32 let 

20058 Vedoucí školní jídelny SVM  18 let 

20046 Vedoucí kuchař SVVL - kuchař  Nad 32 let 

20050 Vedoucí kuchařka SVVL - kuchařka  Nad 32 let 

20062 Kuchařka SVVL - kuchařka   Nesleduje se 

20057 Kuchařka SVVL - kuchařka  Nesleduje se 

20055 Kuchařka SVVL - kuchařka  Nesleduje se 

11 Pomocná kuchařka SVVL    Nesleduje se 

100 Pomocná kuchařka SVVL   Nesleduje se 

195 Kuchařka SVVL - kuchařka  Nesleduje se 

264 Uklízečka   Nesleduje se 

171 Uklízečka   Nesleduje se 

140 Uklízečka   Nesleduje se 

215 Uklízečka   Nesleduje se 

173 Uklízečka   Nesleduje se 

20085 Uklízečka   Nesleduje se 

20061 Uklízečka   Nesleduje se 

20060 Uklízečka   Nesleduje se 

20069 Uklízečka   Nesleduje se 

20889 Školník SVVL - truhlář  Nad 32 let 

170 Školník SVM – strojní zámečník  Nad 32 let 

1121 Školník SVVL - elektromontér  Nad 32 let 
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve školním roce 2017/2018 
 

Kód oboru 

 

Název oboru 1. kolo Další kola Nastoupilo do 

2017/2018 Počet 
přihlášek 

Počet 
přijatých 

Počet 
přihlášek 

Počet 
přijatých 

23-68-H/01 Mechanik opravář 

motorových vozidel 

31 31 04 03 27 

26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud 12 12 03 03 14 

26-57-H/01 Autoelektrikář 04 04 06 06 10 

29-56-H/01 Řezník-uzenář 12 12 02 02 13 

29-54-H/01 Cukrář 14 14 02 02 11 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 15 15 03 03 12 

41-55-H/01 Opravář zemědělských 
strojů 

28 27 - - 24 

23-45-M/01 Dopravní prostředky 13 13 00 00 12 

64-41-L/51 Podnikání- denní 00 00 00 00 00 

23-43-M/51 Provozní technika 43 30 00 00 31 

CELKEM  172 158 20 19 154 
Zbývající žáci v 1. ročníku – přestupy, opakování, nástup po přerušení studia, přijetí po 01. 09. 2018. 
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           ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
                 ZÁVĚREČNÉ A MATURITNÍ ZKOUŠKY 

  
    školní rok 2017/2018 
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VÝSLEDKY UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ    

Maturitní zkoušky 
 

Počet žáků závěrečných ročníků konajících MZ v jarním termínu 2018 36 

- z toho prospěli   7 

- z toho neprospěli ve společné části nebo v profilové části MZ 29 

Počet dalších žáků konajících opravné nebo náhradní MZ v termínu jaro 

2018 

20 

- z toho prospěli 1 

- z toho neprospěli při opravných nebo náhradních MZ 19 

Počet žáků závěrečných ročníků konajících MZ v podzimním termínu 2018 25 

- z toho prospěli 09 

- z toho neprospěli ve společné části nebo v profilové části MZ 16 

Počet dalších žáků konajících opravné nebo náhradní MZ v termínu 

podzim 2018 

02 

- z toho prospěli 01 

- z toho neprospěli ve společné nebo v profilové části MZ 01 

Počet žáků konajících alespoň 1 nepovinnou maturitní zkoušku 00 ++ 

 

Závěrečné zkoušky 
Počet žáků závěrečných ročníků konajících ZZ v jarním termínu 2018 102 

- z toho prospěli  85 

- z toho neprospěli v písemné, praktické nebo v ústní ZZ 17 

Počet dalších žáků konajících opravné nebo náhradní ZZ v jarním termínu 

2018 

00 

- z toho prospěli 00 

Počet žáků závěrečných ročníků a frekventantů dalších forem studia 

konajících ZZ v podzimním termínu 2017 

47 + 

- z toho prospěli  41 

- z toho neprospěli  06 

+ včetně vzdělávání dospělých v rámci programů školy 

 

                                          
Tabulky s dalšími výsledky výchovně-vzdělávacího procesu školy jsou přílohou výroční 

zprávy.          

 

 

 

 

 

 

      



 21 

          STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ŘEMESLNÁ, NOVÝ BYDŽOV 
               Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov 

 
 

           
       

 

        ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 
  

    školní rok 2017/2018 
 

 

 
 

 

 

 



 22 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 
 

  Poradenské služby jsou na škole poskytovány výchovným poradcem a od školního roku 

2017/2018 také speciálním pedagogem žákům, jejich zákonným zástupcům a rodičům ve 

spolupráci s vedením školy a všemi pedagogickými pracovníky. Poskytování poradenských 

služeb je prováděno u nezletilých žáků na základě souhlasu daného zákonnými zástupci. 

  Průběžná celoroční činnost výchovného poradce ve spolupráci se speciálním pedagogem: 

- vede pedagogickou dokumentaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

evidenci doporučení školského poradenského zařízení. Informace o těchto žácích 

zprostředkovává příslušným pedagogickým pracovníkům a upozorňuje na možné vlivy na 

průběh studia. Ve spolupráci s vyučujícími a  třídními učiteli zajišťuje podklady vyšetření 

žáků v pedagogicko-psychologické poradně a podklady pro zajištění přiznání uzpůsobení 

podmínek u maturitních a závěrečných zkoušek. 

- spolu s třídními učiteli mapuje a monitoruje a zajišťuje případnou pomoc žákům se 

zdravotním a sociálním znevýhodněním. Při řešení problematiky žáků se sociálním 

znevýhodněním spolupracuje s kurátory příslušným obecních a městských úřadů a terénními 

pracovníky. 

- spolupracuje především s třídními učiteli na řešení zvýšené, případně neomluvené 

absence žáků a zve k jednání zákonné zástupce žáků, žáky a jejich rodiče. Ve spolupráci 

s vedením školy a třídními učiteli mapuje prospěch jednotlivých skupin. Zve k pohovoru 

neúspěšné žáky a spolu s žákem a třídním učitelem se snaží najít řešení vzniklé situace. 

V případě, že je žák zcela nespokojen na teoretické výuce a také na odborném výcviku, je mu 

nabídnuta možnost změny oboru, kde by se žák cítil lépe.  

- především žákům v posledních ročnících studia poskytuje informace v oblasti 

dalšího vzdělávání nebo pracovního uplatnění (nabídky, informace nástavbového studia, 

VOŠ, VŠ nebo zaměstnavatelů) a informace o konaných výstavách a veletrzích vzdělávání, 

náborových schůzkách. 

- spolupracuje s metodikem prevence rizikového chování při prevenci rizikového 

chování, případně při jeho řešení. Zajišťuje pohovory s žáky, u kterých je zjištěn přestupek 

z oblasti patologických jevů. 

- zúčastňuje se pravidelně porad vedení školy, kde informuje o činnosti úseku 

výchovného poradenství. 

- zpracovává na základě požadavků vedení školy dotazníková šetření. 

- ve školním roce 2016/2017 na škole poprvé působil asistent pedagoga, úkolem 

výchovného poradce je zajistit plynulost jeho činnosti a jeho spolupráci se všemi pedagogy a 

případně se zákonnými zástupci žáka 

- spolupracuje s vedením školy na realizaci podpůrných opatření, pedagogické 

intervenci doporučených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

  Konzultace si žáci domlouvají osobně nebo pomocí elektronické pracovní schránky 

výchovného poradce. Vyjádřením, problémům žáků je přikládána náležitá vážnost, všechna 

tato sdělení jsou považována za důvěrná. Případné připomínky a podněty jsou řešeny a 

předávány k projednání vedení školy. 

Zapojením speciálního pedagoga do poradenského týmu školy došlo ke zkvalitnění jeho 

činnosti a to jak vzhledem k žákům jako klientům, tak pracovníkům školy jako 

poskytovatelům vzdělávacích služeb. 

 

 

 

                                                                      zpracovala: Mgr. Marie Zapadlová 

                     výchovný poradce školy 
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PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 
 
   Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov se věnuje primární prevenci dlouhodobě, 

tak jak je požadováno. Primární prevenci v oblasti rizikového chování se věnují pedagogičtí 

pracovníci v rámci svého působení. Učitelé v teoretické výuce i ve výuce na praxi, 

vychovatelé, výchovná poradkyně, speciální pedagožka i metodik prevence. 

Pro působení v oblasti prevence máme zpracovány dokumenty jako je „ Preventivní program 

školy“, „ Program proti šikanování“, Krizový scénář pro řešení šikanování“ a nově 

požadovaný dokument „ Strategie předcházení školní neúspěšnosti“. Tyto dokumenty se 

věnují oblasti působení prevence a stanovují postupy jak řešit nežádoucí jevy ve chvíli, kdy se 

objeví. Snažíme se v rámci působení na naše žáky o snižování možného výskytu drogové 

závislosti, závislosti na užívání alkoholických nápojů i kouření tabákových výrobků. 

V naší činnosti nám dlouhodobě pomáhá Pedagogicko- psychologická poradna v Hradci 

Králové. Pracovnice PPP Mgr. Jitka Musilová provádí se žáky všech prvních ročníků besedy 

na téma vrstevnické vztahy, šikana, kyberšikana. 

Samozřejmé je, že se pedagogové intenzivně věnují vztahům v třídních kolektivech, protože 

chceme předcházet vztahovým problémům mezi žáky - šikaně a kyberšikaně. 

Zkušenosti mladých lidí s užíváním omamných a psychotropních látek je negativním jevem, 

který se může někdy týkat i některých našich žáků. V případě podezření na užití OPL 

provádíme testy na drogy ze slin zejména s ohledem na bezpečnost práce v rizikových 

segmentech výuky. To činíme na základě podepsaných souhlasů od rodičů. 

V měsíci listopadu proběhly interaktivní besedy s odborníkem na drogovou problematiku ze 

společnosti SEMIRAMIS. Besedy s názvem „Poznáváme nebezpečí drog“ žáky zaujaly, proto 

pak byly i kladně hodnoceny.  

Pro nové žáky prvních ročníků připravujeme každý rok adaptační kurz. Proto, aby se mohlo 

kurzu zúčastnit co nejvíce žáků, jsme požádali v projektu KHK 17MUP  o mimořádný 

účelový příspěvek na prevenci rizikového chování. Projekt byl pojmenován „Společně vše 

zvládneme“ a škola získala od „ kraje“ příspěvek ve výši 12 000,-Kč. Adaptační kurz je mezi 

žáky oblíben pro nabízený program. Navíc se spolu seznamují při kolektivních hrách a 

netradičních sportovních činnostech. 

Žáci se také zúčastňují celé řady  společenských i sportovních akcí (návštěvy divadel, exkurzí, 

sportovních a turistických kurzů) nabízených školou. Významná pozornost na úseku prevence 

je věnována organizaci a náplni volného času v mimoškolní výchově. 

 

Ve školním roce 2017-18  se v naší škole nevyskytla závažná událost v oblasti rizikového 

chování. 

Zpracováno 18. 10. 2018 

Mgr. Miroslav Jackmann                                                                                                                        

metodik prevence                                                                                      
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ročník 2018       V Novém Bydžově 10. 01. 2018 

 

 

 

                                                     03 / 2018 

 

 

 

           Příkaz ředitele SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, 
 

kterým se stanovuje harmonogram doplnění podmínek odborné a pedagogické způsobilosti 

pracovníkům SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, v souladu se Zákonem o 

pedagogických pracovnících č.563/2004 Sb. v platném znění, v souladu se Zákoníkem práce 

v platném znění a v souladu s Nařízením vlády č.564/2006 Sb. v platném znění a v souladu 

s dalšími právními normami a kterým se dále stanovuje harmonogram dalšího a periodického 

vzdělávání pracovníků školy v rámci získání, udržení a doplnění dalších kvalifikačních 

předpokladů počínaje 10. 01. 2018. 

 

 

 

                                               

URČENO: zástupcům ředitele pro PV, TEV a TEČ SŠTŘ    

        vedoucím učitelům TEV, PV a OV SŠTŘ 

        příslušným pracovníkům školy 
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Článek I. 

 

1. Tento příkaz ředitele Střední školy technické a řemeslné, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 

(dále jen SŠTŘ) stanovuje harmonogram doplnění podmínek odborné a pedagogické 

způsobilosti pracovníkům SŠTŘ v souladu se Zákonem o pedagogických pracovnících 

č.563/2004 Sb. v platném znění, v souladu se Zákoníkem práce v platném znění a v souladu 

s Nařízením vlády č.564/2006 Sb. v platném znění a v souladu s dalšími právními normami a 

dále stanovuje harmonogram dalšího a periodického vzdělávání pracovníků školy v rámci 

získání, udržení a doplnění dalších kvalifikačních předpokladů počínaje 01. 01. 2018. 

 

2. Vedoucí pedagogičtí pracovníci (pracovníci s příplatkem za vedení ve smyslu Zákoníku 

práce v platném znění) 

 
   2018 2018 2019 2019 

management SŠTŘ  DVPP odborné semináře  Evropské 

projektování 

DVPP odborné 

semináře  

DVPP 

management SŠTŘ  Studium státní zkouška 

Anglický jazyk 

Evropské 

projektování 

Školský management 

FSII 

DVPP 

management SŠTŘ  Hodnotitel SČ MZ 

semináře  

Semináře MZ Kariérní řád 

pedagogů 

DVPP 

management SŠTŘ  Školský management FSII Kariérové 

poradenství 

Školský management 

FSII  

DVPP 

management SŠTŘ  DVPP odborné semináře DVPP odborné 

semináře 

DVPP odborné 

semináře 

DVPP 

management SŠTŘ  Vzdělávání BOSCH DVPP 

DIAGNOSTIC 

Technik SME TR DVPP 

management SŠTŘ  Maturitní zkouška doprava Odborná stáž ve 

firmě 

Periodické 

přezkoušení USV 

DVPP 

management SŠTŘ  DVPP odborné semináře  DVPP BOZP a PO DVPP odborné 
semináře  

DVPP 

management SŠTŘ  DVPP odborné semináře  Odborná stáž ve 

firmě 

DVPP odborné 

semináře  

DVPP 

management SŠTŘ  DVPP Technolog SVŠ DPS pro pedagogy DVPP odborné 

semináře 

DVPP 

management SŠTŘ  Školský management FSII Odborná stáž GAST-

PRO 

Školský management 

FSII 

DVPP 

management SŠTŘ  Výuční list Kuchař-číšník Odborná stáž GAST 

PRO  

Výuční list Kuchař-

číšník  

DVPP 

management SŠTŘ  Semináře trenér licence A DVPP odborné 

semináře 

DVPP odborné 

semináře 

DVPP 

 

3. Vedoucí technicko-ekonomičtí pracovníci (pracovníci s příplatkem za vedení ve smyslu 

Zákoníku práce v platném znění) 

 

  2017 2018 2018 2018 

20044 SŠTŘ DVPP odborné semináře  DVPP odborné semináře  

213 SSTŘ DVPP odborné semináře  DVPP odborné semináře  

20043 SŠTŘ DVPP odborné semináře  DVPP odborné semináře  

194 SŠTŘ DVPP odborné semináře  DVPP odborné semináře  

20058 SŠTŘ DVPP odborné semináře  DVPP odborné semináře  

20065 SŠTŘ DVPP odborné semináře  DVPP odborné semináře  
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4. Předsedové metodických komisí a další pedagogičtí pracovníci zajišťující činnost 

organizačních útvarů školy 

 
   2018 2018 2019 2019 

Předseda   metodické komise DVPP odborné 

semináře 

Semináře GDPR a 

ZZ 

DVPP odborné 

semináře 

DVPP 

Předseda   metodické komise DVPP odborné 

semináře  

DVPP odborné 

semináře 

DVPP odborné 

semináře 

DVPP 

Předseda   metodické komise DVPP odborné 

semináře  

DVPP odborné 

semináře 

DVPP odborné 

semináře 

DVPP 

Předseda   metodické komise DVPP programování ECDL 

ADVANCED 

ECDL 

ADVANCED  

DVPP 

Předseda   metodické komise Hodnotitel maturitní 

zkoušky 

Odborná stáž GAST 

PRO  

Výuční list 

potravinářský  

DVPP 

Předseda   metodické komise DVPP odborné 

semináře  

Odborná stáž ve 

firmě 

DVPP odborné 

semináře  

DVPP 

Předseda   metodické komise Studium státní 

zkouška Anglický 

jazyk  

ECDL CORE 

Semináře 

ERASMUS 

DVPP odborné 

semináře  

DVPP 

Technolog SVŠ  DVPP Technolog 
SVŠ 

DVPP odborné 
semináře 

DVPP odborné 
semináře 

DVPP 

Metodik prevence  DVPP odborné 

semináře 

DVPP odborné 

semináře 

DVPP odborné 

semináře 

DVPP 

Vedoucí školicího střediska DVPP odborné 

semináře  

DVPP odborné 

semináře 

DVPP odborné 

semináře 

DVPP 

Předseda   metodické komise Inženýrské studium 

DF 

DVPP odborné 

semináře 

Inženýrské 

studium DF 

DVPP 

 

5. Učitelé odborných předmětů (převažující část pracovního úvazku) 

  
   2018 2018 2019 2019 

Učitel  odborných předmětů DVPP odborné 

semináře  

Odborná stáž DVPP odborné 

semináře 

DVPP 

Učitel  odborných předmětů Školský 

management FSII  

Seminář předseda 

MZ 

Školský 

management FSII  

ECDL 

CORE 

Učitel  odborných předmětů DVPP odborné 
semináře  

Konstrukční 
program CAM 

Výuční list MECH  ECDL 
CORE 

Učitel  odborných předmětů DVPP odborné 

semináře  

DVPP odborné 

semináře 

DVPP odborné 

semináře 

DVPP 

Učitel  odborných předmětů DVPP odborné 

semináře  

DVPP odborné 

semináře 

DVPP odborné 

semináře 

DVPP 

       

 

6. Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů (převažující část pracovního úvazku) 

  

   2018 2018 2019 2019 
Učitel VŠVZ předmětů DVPP odborné 

semináře  

DVPP odborné 

semináře 

DVPP odborné semináře DVPP 

Učitel VŠVZ předmětů DVPP odborné 

semináře  

DVPP odborné 

semináře 

DVPP odborné semináře DVPP 

Učitel VŠVZ předmětů DVPP odborné 

semináře  

DVPP odborné 

semináře 

DVPP odborné semináře DVPP 

Učitel VŠVZ předmětů DVPP odborné 

kurzy  

DVPP odborné 

semináře 

Magisterské studium odborné 

semináře 

DVPP 

Učitel VŠVZ předmětů Studium ANGJ DVPP odborné 

semináře 

Studium ANGJ DVPP 
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Učitel VŠVZ předmětů DVPP odborné 

semináře  

DVPP odborné 

semináře 

DVPP odborné semináře DVPP 

Učitel VŠVZ předmětů DVPP odborné 

semináře  

DVPP odborné 

semináře 

DVPP odborné semináře DVPP 

 

7. Učitelé střední školy (část pracovního úvazku v teoretickém vyučování a část pracovního 

úvazku v praktickém vyučování) 

  
   2018 2018 2019 2019 

Učitel střední  školy Odborná stáž DVPP DIAGNOSTIC  DVPP odborné semináře  Odborná stáž 

 

8. Učitelé odborného výcviku 

  
   2018 2018 2019 2019 

Učitel OV   DVPP odborné semináře Odborná stáž GAST-

PRO 

DVPP odborné 

semináře 

DVPP 

Učitel OV   DVPP odborné semináře Odborná stáž GAST-

PRO 

DVPP odborné 

semináře 

DVPP 

Učitel OV   DVPP odborné semináře  Odborná stáž ve firmě DVPP odborné 
semináře 

DVPP 

Učitel OV   DVPP odborné semináře  DVPP odborné semináře DVPP odborné 

semináře 

DVPP 

Učitel OV   DVPP odborné semináře  DVPP odborné semináře DVPP odborné 

semináře 

DVPP 

Učitel OV   DVPP odborné semináře Odborná stáž DVPP odborné 

semináře 

DVPP 

Učitel OV   DVPP odborné semináře  Odborná stáž DVPP odborné 

semináře  

DVPP 

Učitel OV   DVPP odborné semináře  Odborná stáž DVPP odborné 

semináře  

DVPP 

Učitel OV   DVPP odborné semináře DVPP odborné semináře DVPP odborné 

semináře 

DVPP 

Učitel OV   Studium DPS DVPP odborné semináře Studium DPS DVPP 

Učitel OV   DPS pro pedagogy DVPP odborné semináře Výuční list EL DVPP 

 

9. Vychovatelé a pracovníci mimoškolní výchovy 

  
   2018 2018 2019 2019 

Vychovatel DM  DVPP odborné 

semináře 

DVPP odborné 

semináře 

DVPP odborné 

semináře 

DVPP 

Asistent pedagoga  Studium Asistent 

pedagoga 

DVPP odborné 

semináře 

Studium Asistent 

pedagoga  

DVPP 

 

10. Technicko-ekonomičtí pracovníci  

 
  2017 2018 2018 2018 

20093 SŠTŘ Odborné semináře 

mzdy 

 Odborné semináře 

mzdy 

 

20110 SŠTŘ Odborné semináře UČ  Odborné semináře 

UČ 

 

20109 SŠTŘ Odborné semináře ÚČ  Odborné semináře 

ÚČ 

 

267 SŠTŘ Semináře Spisová 
služba EL 

 Semináře Spisová 
služba EL 

 

 

 



 29 

 

                  STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ŘEMESLNÁ, NOVÝ BYDŽOV 
               Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový |Bydžov 

 
 

           
                             

 

 

 

 

                           ÚDAJE O AKTIVITÁCH  
          A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
  
    školní rok 2017/2018 
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    ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH 
 

   Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 (dále jen škola nebo 

SŠTŘ) disponovala ve školním roce 2017/18 jedním pracovištěm Domova mládeže SŠTŘ ve 

výukovém centru v Hlušicích, ve kterých se soustřeďovala činnost na úseku mimoškolní 

výchovy, další ubytovací služby byly poskytovány Domovem mládeže VOŠ a SOŠ Nový 

Bydžov.  

   V rámci školy působí Nadační fond středních škol Královéhradecka zaměřený především na 

získávání finančních prostředků pro podporu činnosti danou statutem Nadačního fondu. V 

SŠTŘ má své sídlo i školní sportovní klub pod názvem Regionální mládežnický sportovní 

klub „CIDLINA“, ve kterém jsou sdruženy oddíly kopané a šachů a v kterých působí kromě 

žáků školy i žáci jiných středních a základních škol.   

   Škola organizuje Sportovní centrum mládeže RMSK Nový Bydžov podporované 

Královéhradeckým krajským fotbalovým svazem v rámci výchovy talentované fotbalové 

mládeže. Škola pořádala vzdělávací kursy pro trenéry kopané licencí C a B UEFA. 

   V rámci mimoškolní výchovy mají žáci možnost pracovat v řadě zájmových útvarů. SŠTŘ  

se zúčastnila ve školním roce 2017/2018 sportovních a tělovýchovných soutěžích středních 

škol. Byly pořádány přebory školy ve stolním tenise, halové kopané, střelbě, kroketu, florbalu 

a silovém čtyřboji. Reprezentační tým školy skončil na 2. místě ve Středoškolském poháru 

Krajského fotbalového svazu v roce 2017.  

   Škola pořádala ve spolupráci s RMSK Cidlina tradiční seriál halových fotbalových turnajů 

mládeže v období listopad 2017 - leden 2018.  

   V rámci protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů a získávání právního 

povědomí mládeže škola pořádala pro všechny své žáky besedy a přednášky odbornými 

pracovníky (kurátor pro mládež, pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny a Policie 

ČR) zejména pro 1. ročníky, přičemž dopad těchto akcí považuje škola za velmi významný 

vzhledem ke kvalifikovanosti a erudici lektorů. Stejný typ přednášek pořádala škola 

aplikovaně pro pedagogické pracovníky. Pro pedagogické pracovníky z řad vychovatelů 

zajistila škola semináře na téma sociálně patologických jevů mládeže. Škola aktivně 

spolupracovala s Okresním ředitelstvím Policie ČR v otázce protidrogové prevence spojené 

s aktivním a preventivním působením Policie ČR v rámci SŠTŘ. 

   Škola pořádala reprezentační a maturitní ples. Pro žáky byl provozován společenský klub na 

Domově mládeže.  

   Pedagogičtí pracovníci školy působili v pěti případech jako předsedové maturitních komisí 

a v pěti případech jako předsedové u závěrečných zkoušek. Škola má vyškoleno pět 

maturitních komisařů.  

   Škola plnila plán exkurzí a tematických zájezdů pořádaných pro žáky SŠTŘ, který byl 

podporován Nadačním fondem středních škol.  
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VYDÁVÁNÍ ZPRAVODAJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/18 

NEPOKRAČOVALO Z PERSONÁLNÍCH DŮVODŮ, REALIZACE TOHOTO 

MÉDIA BYLA PROZATÍM PŘERUŠENA. 

 
V prosinci 2011, tedy před pěti lety, se SŠTŘ Nový Bydžov mohla poprvé pochlubit premiérovým 
číslem Zpravodaje školy, jehož vydávání bylo prozatím ukončeno ve školním roce 2016/2017.  

 

          Významné akce SŠTŘ Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, ve školním roce 2017/2018 

                                                                     
 

 

Účast školy na Krajských dožínkách Královéhradeckého kraje – 14 - 15. 09. 2017 

 

Výstavy středních škol Krajské hospodářské komory a Úřadů práce v říjnu a listopadu 

2017 (Trutnov, Náchod, Rychnov n. K., Hradec Králové, Jičín, Turnov, Kolín, 

Nymburk) 

 

Pořádání soutěže pro žáky základních škol Královéhradeckého kraje "Já už to umím, já 

už to znám" ve spolupráci se SŠGS Nová Paka a SZaŠ Kopidlno – 2. prosince 2017 

 

Pořádání dvou firemních projektových dnů se společnostmi DS HOLDING Libštát (pro 

ZŠ Semily, Libštát, Stará Paka, Lomnice nad Popelkou) a AGROJILM Jilemnice (ZŠ 

Jilemnice, Studenec, Roztoky u Jilemnice, Horní Branná), projektový den pro žáky ZŠ 

Smidary a projektový den Úřadu práce Jičín pořádaný pro ZŠ města Jičín. 

 

Vánoční trhy pořádané SŠTŘ Nový Bydžov – PROSINEC 2017 

 

Tematická praxe žáků 2. ročníků ve společnosti ŠKODA-AUTO Mladá Boleslav 

v březnu 2018 

 

Oblastní kolo jízdy zručnosti s traktorem s přívěsem – KVĚTEN 2018 

 

Oblastní kolo AUTOMOBILEUM 2017 – KVĚTEN 2018 

 

Pořádání sportovních kurzů pro 1. a 2. ročníky – LEDEN 2018, ČERVEN 2018 

 

Pořádání vzdělávacích a odborných kurzů pro 2-4. ročníky – celoročně v rámci 

plánovaných termínů 
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Reprezentace v soutěžích odborných dovedností (dále jen SOD) oborů vzdělání s 

výučním listem – ŘÍJEN 2017 až KVĚTEN 2018 (řezník-uzenář, cukrář, kuchař-číšník, 

elektrikář-silnoproud, mechanik opravář motorových vozidel, opravář zemědělských 

strojů, dopravní prostředky) 

 

ZLATÝ POHÁR LINDE 2017 MEZINÁRODNÍ SOD MLADÝCH SVÁŘEČŮ 

Michal Grundmann, 2. Z – 7-8. místo v soutěži svářečů metodou svařování v ochranné 

atmosféře 

Libor Ortbauer, 2. Z – 11. místo v soutěži svářečů metodou svařování EO 

 

CELOSTÁTNÍ KOLO SOD OBORU OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 

Martin Midloch, 3. Z - 18. místo z 33 účastníků 

 

CELOSTÁTNÍ KOLO SOD AUTOMECHANIK JUNIOR MLADÁ BOLESLAV 2017 

Jaroslav Frank, 3. A – 6. místo z 28 účastníků (nejlepší účastník Královéhradeckého kraje) 

 

CELOSTÁTNÍ KOLO SOD AUTOMOBILEUM 2017 

Martin Koza, 3. A – 8. místo z 52 účastníků (člen 4. týmu Královéhradeckého kraje) 

 

CELOSTÁTNÍ KOLO ČZS JÍZDA ZRUČNOSTI TRAKTOREM S PŘÍVĚSEM 

Martin Midloch 3. Z -  1. místo 

 

POHÁR BLANICKÝCH RYTÍŘŮ SOD GASTRO OBORŮ VLAŠIM 2017 

Anna Zborníková, Tereza Zborníková 3. C – zlaté pásmo v cukrářské soutěži  

 

GASTRO HRADEC KRÁLOVÉ 2017 

- bez umístění 

 

GASTRO PODĚBRADY 2017 

Monika Sobotková, Tereza Koubková 3. C – bronzová medaile v cukrářské soutěži  

 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ SVAČINKA ROKU RIO MARE PRAHA 2016 
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- exponát SŠTŘ se neprobojoval do finálové části, celková účast 200 přihlášených 

 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ „ČESKÝ KAPR“ ČERSKÉ BUDĚJOVICE 2016 

- SŠTŘ se nezúčastnila  

 

ŘEZNICKÁ SEKYRA 2017 

- bez umístění mezi nejlepšími týmy  

 

VALAŠSKÝ ŘEZNÍK 2017 

- bez umístění mezi nejlepšími jednotlivci 

 

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ V RIMAVSKÉ SOBOTĚ 2018 

Martin Kukla, David Krám – 2. místo v soutěži družstev 

 

OBLASTNÍ KOLO SOD OBORU ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD 

tým SŠTŘ – 6. místo v soutěži družstev 

Jakub Mičiak 10. místo, Daniel Kováčik 13. místo z 18 účastníků 

 

OBLASTNÍ KOLO SOD AUTOMOBILEUM 2017 

tým SŠTŘ – 1. místo v soutěži družstev (7 účastníků) 

 

OBLASTNÍ KOLO ČZS JÍZDA ZRUČNOSTI TRAKTOREM S PŘÍVĚSEM 

Martin Midloch 2. Z -  1. místo (postup do celostátního kola), Lukáš Pánek 3. místo 

 

CELOSTÁTNÍ KOLO ČZS JÍZDA ZRUČNOSTI TRAKTOREM S PŘÍVĚSEM 

Martin Midloch 2. Z -  1. místo (postup do celostátního kola), Ondřej Zelinka 4. místo 

 

CUKRÁŘSKÝ FESTIVAL JIHLAVA 2017 

- SŠTŘ se nezúčastnila  

 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ CUKRÁŘ ROKU PRAHA 2017 

- SŠTŘ se nezúčastnila 

 

KOUZLENÍ S PERNÍKEM NOVÁ PAKA 2017 

Markéta Macháčková, Nikola Prokešová 3. C - umístění ve stříbrném pásmu   

 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ SVATEBNÍ DORT ROKU BRNO 2017 

- SŠTŘ se nezúčastnila  

 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ LÁZEŇSKÝ POHÁREK KARLOVY VARY 2016 

- SŠTŘ se nezúčastnila  
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

14. ROČNÍK SOUTĚŽE   "Já už to znám, umím" PROBĚHL ZA ÚČASTI 27 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ÚČASTI 372 SOUTĚŽÍCÍCH ŽÁKŮ, ŽÁCI TRADIČNĚ 
DOKAZOVALI SVŮJ UM JIŽ VE DVANÁCTI KATEGORIÍCH   
 
ČTYŘIKRÁT NA NEJVYŠŠÍM STUPNI ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY V. K. KLICPERY 
NOVÝ BYDŽOV, DVAKRÁT PRVENSTÍ PUTOVALO DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
HLUŠICE, DALŠÍCH ŠEST PRVENSTVÍ ZÍSKALI ŽÁCI ŠESTI RŮZNÝCH 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL. 
CELKOVĚ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLOU ZŠ KOMENSKÉHO HOŘICE PŘED ZŠ V. 
K. KLICPERY NOVÝ BYDŽOV A ZŠ HUSOVA JIČÍN.  
 
   Organizátoři této největší krajské soutěže odborných dovedností pro žáky 
základních škol pořádali 8. prosince 2017 již 14. ročník.  
   Tři spolupracující školy, Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov, Střední 
škola gastronomie a služeb Nová Paka a Střední škola zahradnická Kopidlno, už 
zorganizovaly toto klání pro historicky více jak 4 000 žáků 8. a 9. tříd.  
   Do pořadatelství dala opětovně vklad Základní škola Hlušice poskytnutím svých 
dílenských prostor. 
   Před soutěží evidovali pořadatelé 470 přihlášených žáků, své zástupce nakonec 
v počtu 372 (pořadatelé byli nuceni redukovat počet přihlášených do soutěže Mlaý 
cukrář) vyslalo tentokrát 27 základních škol. Mezi školami byli opět i nováčkové, 
například Základní škola Nové Město nad Metují. Potřetí se v Hlušicích představili 
reprezentanti základní školy kapitána Jaroše rutnov. Počasí bylo k soutěžícím i 
pořadatelům poměrně vlídné a vstřícné.  
   Zvláštní ceny pořadatelů získaly Základní a mateřská škola Mostek, Základní škola 
Karla Klíče Hostinné a Masarykova základní škola Dymokury. Všechny kategorie 
obsadila Základní škola Husova Jičín, nejvíce účastníky se chlubila Základní škola 
Komenského Hořice, tatáž škola byla nakonec nejúspěšnější v celkovém 
hodnocení.      
   Podstatným rysem i letošního ročníku se stal fakt, že velký počet soutěžících se 
účastnil proto, že o studiu v příslušných oborech uvažují, což se velmi pozitivně 
projevilo ve vlastní úrovni zvládnutí soutěžních úkolů. Pořadatelé byli opět nuceni 
stanovit „strop“ v počtu účastníků v kategorii Mladý cukrář s cílem zachovat kvalitu 
jednotlivých soutěžních disciplín. Přesto kapacita hlušického areálu opět praskala ve 
švech, novinkou bylo přesunutí soutěže Mladý řezník do Nového Bydžova a soutěže 
Mladý cukrář do střediska v Chlumci nad Cidlinou. Novinkou bylo zařazení soutěžní 
disciplíny Mladý pekař. Výsledkové středisko s opakovaným personálním obsazením 
žáky 1. ročníku nástavbového studia Podnikání a Provozní technika však vše zvládlo 
bez problémů a výsledkové listiny byly k dispozici v rámci časového 
harmonogramu.     
    Pořadatelé rozšířili portfolio soutěžních disciplín na 12 a o soutěž Mladý pekař se 
tedy upravil počet kategorií realizovaný od roku 2012. V Hlušicích, v Novém Bydžově 
(mladí elektrikáři a mladí řezníci) a v Chlumci nad Cidlinou (mladí cukráři) se bojovalo 
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celé soutěžní dopoledne a od 12.35 v Kulturním domě Hlušice i na dalších místech 
soutěže proběhlo vyhlášení výsledků, které skončilo podle harmonogramu 5 minut po 
třinácté hodině. 
    Na start soutěže mladý automechanik bylo v letošním roce původně přihlášeno 53 
žáků, nakonec se prezentovalo 48 (vloni  41, předloni 48, v roce 2014 50, v roce 
2013 66, v roce 2012 58) mladých automechaniků (vítěz Filip Pešek ze ZŠ Libčany 
před Janem Pohlem ze ZŠ Sobotka a Michalem Drlým ze ZŠ Karla IV. Nový Bydžov). 
Nadvláda dvorských automechaniků z let 2013 a 2014 byla tedy již třetí rok 
definitivně ukončena. Ceny obdržela nejlepší osmička startovního pole. 
    Představilo se celkem 29 (vloni 46, předloni 53, v roce 2014 47, v roce 2013 57, 
v roce 2012 37) mladých opravářů zemědělských strojů z původně 31 přihlášených 

(vyhrál opakovaně Lukáš Pfeffer ze ZŠ Klicperova Nový Bydžov před Petrem 
Kolářem ze ZŠ Lázně Bělohrad a Davidem Šurinčíkem ze ZŠ Klicperova Nový 
Bydžov). Lukáš Pfeffer obhájil loňské prvenství a novobydžovská Klicperka se stala 
novým lídrem této soutěže. Osm nejlepších opravářů dostalo pěkné ceny věnované 
partnery soutěže. 
    Pošesté se rozjela soutěž mladých řidičů s 52 (vloni 41, předloni 54, v roce 2014 
55, v roce 2013 53, v roce 2012 45) účastníky (vyhrál Tomáš Flégl ze ZŠ Hlušice 
před Petrem Kozákem ze ZŠ Mostek a Dominikem Petrem ze ZŠ Husova Jičín), 
soutěžící si tradičně vyzkoušeli moderní trenažéry autoškoly Střední školy technické 
a řemeslné a nejlepší osmička obdržela ocenění. Na startu byla jediná dívka, Nikola 
Máslová ze ZŠ Kapitána Jaroše Trutnov skončila šestnáctá  
    V sále Kulturního domu Hlušice a ve školní jídelně SŠTŘ v Hlušicích se 
představilo 50 (vloni 62, předloni 108, v roce 2014 69, v roce 2013 88, v roce 
2012 67) mladých kuchařů (vítězka Andrea Marešová ze ZŠ Smidary před Lucií 

Schonovou ze ZŠ Sobotka a Václavem Vyleťalem ze ZŠ Libčany), oceněno bylo 
celkem 8 nejlepších v pořadí. Mladí kuchaři se mohli seznámit s výbornými výsledky 
jejich starších spolužáků v soutěžích odborných dovedností dnes již studentů SŠGS 
Nová Paka a SŠTŘ Nový Bydžov.  
    Vloni se soutěže mladý cukrář zúčastnilo 93 startujících, letos se jich zúčastnilo 
celkem 50 z původně 94 přihlášených (předloni 78, v roce 2014 89, v roce 2013 87 
účastníků). I tento počet účastníků opětovně naplnil doslova do posledního metru 
středisko praktického vyučování SŠTŘ v Chlumci nad Cidlinou (vítěz Olga 
Zámečníková ze ZŠ Libčany před Veronikou Floriánovou ze ZŠ Vysoké Veselí, třetí 
skončila Žaneta Horáčková ze ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové), celkem bylo 
vyhlášeno 8 nejlepších, mezi oceněné dívky nepronikl žádný chlapec.  
     Standardní počet minulých ročníků byl zachován, na startu se sešlo 26 mladých 
zahradníků (vloni 35, předloni 29, v roce 2014 32, v roce 2013 25 a v roce 2012 
25) a prvenství se stěhovalo z Libčan do Dymokur (vítěz Štěpán Římal ze ZŠ 

Dymokury před Ondřejem Šmídem ze ZŠ Lázně Bělohrad, třetí skončila Dominika 
Králová ze ZŠ Libáň), oceněna byla první pětka účastníků.  
     Jeden z výrazných partnerů Střední školy technické a řemeslné společnost MASO 
Jičín letos soutěž nespolupořádala, v budově potravinářských oborů v Novém 
Bydžově se prezentovalo 15 (vloni 17, předloni 16, v roce 2014 15, v roce 2013 
20, v roce 2012) mladých řezníků (vítězka Anna Matysová ze ZŠ Chlumec nad 
Cidlinou před Josefem Kyselem ze ZŠ Husova Jičín a Davidem Laskošem ze ZŠ 
Libáň). Na vítěze a další v pořadí čekaly mimo jiné i pěkné ceny v podobě řeznicko-
uzenářských potřeb věnované partnerem soutěže panem Martinem Kučerou, 
prodejcem potřeb a zařízení pro řeznicko-uzenářské provozovny.  
     Poosmé v historii soutěže bojovalo 22 (vloni 25, předloni 11, v roce 2014 12, 
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v roce 2013 11, v roce 2012 19)mladých truhlářů v dílnách ZŠ Hlušice (vítěz Tomáš 

Wágner ze ZŠ Hlušice, druhý Samuel Magnus ze ZŠ Komenského Hořice a třetí 
Eliška Hanilcová ze ZŠ Karla IV. Nový Bydžov). Suverén minulých ročníků základní 
škola Libčany letos měla svého nejlepšího reprezentanta na 13. příčce..  
    Soutěž mladý elektrikář se podobně jako vloni odehrávala v dílnách Střední školy 
technické a řemeslné v Novém Bydžově, celkem bylo na startu 28 (vloni 32, 
předloni 32, v roce 2014 18, v roce 2013 22, v roce 2012)startujících.  

Oceněno bylo celkem sedm nejlepších i díky partnerům společnostem SAFE4U, 
FILUP ELEKTRO Bydžovská Lhotka, EPROM Nový Bydžov a ELEKTRO MOCEK 
Nový Bydžov (vyhrál Milan Klíma ze ZŠ Sobotka před Matějem Miškovčíkem ze ZŠ 
Dymokury a třetí skončil Stanislav Sehnal ze ZŠ Lázně Bělohrad). 
    Pošesté se prezentovali mladí rybáři s rekordními 18 startujícími (vloni 
rekordních 22, předloni 21, v roce 2014 15, v roce 2013 20, v roce 2012 
16) účastníky (vyhrál Tomáš Králíček ze ZŠ Klicperova Nový Bydžova před 
Ladislavem Konůpkem ze ZŠ Husova Jičín a Davidem Zvoníkem ze ZŠ Smidary). 
Oceněni byli právě tito tři nejlepší.  
    Vítězkou soutěže mladý (á) krejčí s 11 účastníky (vloni 9, předloni 8, v roce 
2014 10) se stala Aneta Nosková ze ZŠ Klicperova Nový Bydžov před Karolínou 
Vokatou ze ZŠ Komenského Hořice a Kateřinou Fulínovou ze ZŠ Smidary.  
    V premiéře soutěže mladý pekař s 19 účastníky se vítězkou stala Pavlína 
Hanušová ze ZŠ Klicperova Nový Bydžov, druhá skončila Anna Kubištová ze ZŠ 
Husova Jičín a třetí Adéla Hloušková ze ZŠ Jiráskovo náměstí Hradec Králové.  
 
 
   Nejúspěšnější základní školou se podle výsledků svých reprezentantů (bodovalo se 
vždy umístění v první desítce) stala Základní škola Komenského Hořice. 
    Partnery soutěže se staly společnosti MASO Jičín, Podkrkonošská uzenina Bělá u 
Staré Paky, FARMET Česká Skalice, ZE TE PA Pavlíček, AGROSERVIS J§S Kolín-
Zibohlavy, společnost STROM Praha a jejich servisní střediska Stará Paka a Smiřice, 
AGROTECH Hradec Králové-Piletice, SECO GROUP Jičín, Jiří Tobiášek Praskačka 
– prodej náhradních dílů, VOLVO TRUCK Hradec Králové, JABLOTRON Jablonec 
n.N., Autodíly ASFIN pobočka Jičín, LOUDA AUTO Choťánky, HAVEX AUTO 
Chlumec nad Cidlinou, MALINA VRŠE s. r. o., Autodíly ČERMÁK Nový Bydžov, 
SAFE4U Hradec Králové, ELEKTRO Mocek Nový Bydžov, AGRO Slatiny, 
TRANSLOGISTIC Nová Paka, TEROM Chlumec nad Cidlinou, Martin Kučera, 
všechny tři pořádající školy a řada dalších.  
    Celá akce se odehrála za podpory Obce Hlušice. 
    S přítomnými řediteli a výchovnými poradci základních škol se podělila o své 
názory personální ředitelka Lázně Bělohrad a. s Ing. Jelínková a zástupkyně 
společnosti JABLOTRON Jablonec nad Nisou. Zástupci základních škol pak navštívili 
moderní provoz společnosti Rybářství Chlumec nad Cidlinou.  
   Ceny všem nejlepším předával ředitel SŠTŘ Nový Bydžov Mgr. Vladimír Blažej, 
ředitel SŠGS Nová Paka Mgr. Petr Jaroš, vedoucí pracovníci praktického vyučování 
pořádajících škol, zástupci společnosti JABLOTRON a Martin Kučera za partnery 
akce.  
   Celé klání proběhlo letos opět hladce bez časových i jiných zádrhelů a nutno říci, 
že vzhledem k počtu účastníků předvedli všichni organizátoři bez zbytečné 
skromnosti opět velmi sofistikovaný logistický koncert. Akce se stala již tradiční 
náplní zájemců o odborné vzdělávání z řad žáků ZŠ a místem příjemného setkání 
zástupců středních a základních škol a podnikatelské sféry. 
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   A na závěr slova výchovné poradkyně ZŠ Karla Klíče Hostinné Mgr. Lenky 
Kudrnové: „Ráda bych poděkovala za krásný a poklidný dnešní den strávený u Vás. 
Děkuji za prvotřídní péči, výborný oběd a občerstvení, četné dary  i velmi zajímavý 
program. Přestože jsem milovník ryb, dosud jsem neměla tu možnost, prohlédnout si, 
kde tyto oblíbené lahůdky vznikají. V neposlední řadě bych ráda poděkovala i panu 
mistrovi od cukrářů a všem ostatním, kteří poskytli naprosto profesionální pomoc naší 
žákyni.“ 

Významné výchovně vzdělávací a mimoškolní aktivity, propagace školy - projektové 

dny, festivaly, výstavy, akademie, dny otevřených dveří, představení, ekologické 

programy, prezentační akce 

 
01. Uspořádání adaptačního kurzu pro budoucí žáky 1. ročníků školy ve dnech 06. 09. – 07. 09. 2018 ve školním 
roce 2017/2018 za účasti více jak 70 budoucích žáků SŠTŘ, 
02. Ukázková účast školy na Krajských dožínkách a Dne zemědělce 14-15. září 2018 včetně uspořádání 
přehlídky Jízdy zručnosti traktorem s přívěsem a Jízdy zručnosti osobním automobilem a propagace činnosti 
školy v oblasti potravinářských oborů, 
03. SŠTŘ pokračovala v systému hodnocení žáků 1. a 2. ročníků oborů středního vzdělání (tzv. realizace 
závěrečných zkoušek „nanečisto“ v červnu 2018) a v systému vstupního hodnocení žáků nastávajících 1. ročníků 
realizovaném dne 04-5. 09. 2018, 
04. SŠTŘ působila nadále v rámci Sdružení autoškol SOŠ a SOU, ve sdružení dopravců ČESMAD BOHEMIA, je 
členem Svazu automobilních opraven ČR a Krajské hospodářské komory,   
05. SŠTŘ nadále realizuje smlouvu o vzájemné spolupráci, materiální a výukové pomoci a personální spolupráci 
se společností ŠKODA-AUTO Mladá Boleslav (odborná stáž žáků oboru Mechanik opravář motorových vozidel a 
Dopravní prostředky v dubnu 2018),  
06. SŠTŘ vstoupila do projektu pilotní školy a stipendijního programu na základě smlouvy o metodické pomoci a 
personální spolupráci se společností STROM Praha (autorizovaný zástupce JOHN DEERE, obsazujeme 6 
regionálních pracovišť, získali jsme zápůjčku moderní zemědělské techniky), společností  SECO GROUP Jičín, 
společností DS AGRO Libštát, společností AGROMEX Cerekvice n. B. (zástupce FENDT) a společností J§S 
Kolín-Zibohlavy (zástupce CLAAS) spojenou s organizací kvalifikačních kurzů pro žáky 1-3. ročníku oboru 
středního vzdělání s výučním listem Opravář zemědělských strojů (duben-červen 2018), 
07. SŠTŘ dále organizovala školení žáků oboru vzdělání s výučním listem Autoelektrikář a Elektrikář-silnoproud 
ve spolupráci se společností JABLOTRON Jablonec n. N. (duben 2018),  
08. SŠTŘ dále realizovala spolupráci se školními závody SŠTŘ AGRO Slatiny a.s. a AGRO Chomutice a. s. 
v rámci dotačních programů Ministerstva zemědělství ČR,  
09. Účast žáků na oblastní soutěži Automechanik-junior 2018, 06. místo Jaroslava Franka na celostátním kole 
Automechanik-junior 2018 v Mladé Boleslavi, 
10. Účast školy na celostátní soutěži učebního oboru řezník-uzenář „Řeznická sekyra 2018“ (duben 2017, 3. 
místo týmu školy), v mezinárodní soutěži svářečů Zlatý pohár Linde 2017 (Frýdek Místek 2018, 7. místo žáka 
Michla Grundmanna), v celostátní soutěži Opravářů zemědělských strojů (květen 2018), účast žáků školy 
v celostátním finále Jízdy zručnosti traktorem s přívěsem (1. místo Martin Midloch) a v oblastním kole soutěže 
odborných dovedností oboru Elektrikář-silnoproud (duben 2018), v soutěžích GASTRO Hradec Králové 2018 
(zisk stříbrné a bronzové medaile) a GASTRO Poděbrady 2018 (duben 2018), úspěšná reprezentace ma SOD 
gastronomických oborů na Poháru blanických rytířů ve Vlašimi,  
11. Pokračování, zahájení a další realizace spolupráce s dalšími partnery školy v oblasti realizace učební praxe 
žáků nástavbového studia „Provozní technika“ – KOBIT s.r.o. Jičín, CS CARGO a.s. Jičín, VOLVO TRUCK 
CENTER Czech republic, DISTAR a.s. Nový Bydžov a SWELL a.s Hořice, AC Centrum Jičín, PLACHETKA s. r. 
o. Žíreč, RODOS V+J Dvůr Králové, DS HOLDING Libštát, STAVO Kult Trutnov, pokračování další spolupráce 
s novými profesními a výukovými partnery školy v oblasti odborného výcviku oboru Řezník – uzenář MASO Jičín, 
s. r. o., Podkrkonošská uzenina, s. r. o., Bělá u Staré Paky a Řeznictví U Martinů Jilemnice, pokračování další 
spolupráce s novými profesními a výukovými partnery školy v oblasti technických oborů AGROMEX Cerekvice n. 
B., STROM Praha (3kola se stala pilotní školou společnosti STROM Praha) 
12. Příprava projektu vzdělávání ukrajinských studentů v celkovém počtu 13 počínaje školním rokem 2017/2018 
 

Zvýšené nároky na organizaci volného času žáků a mimoškolních aktivit - školy v 

přírodě, kurzy, kroužky, prázdninové akce 
01. Spolupráce s Okresním ředitelstvím Policie ČR v otázce protidrogové prevence spojená s aktivním a 
preventivním působením Policie ČR v rámci SŠTŘ, přednášky, kontrolní a preventivní činnost Policie ČR 
s přímým vstupem na pracoviště školy a kontrolou žáků i zaměstnanců školy před cvičnými jízdami a výkonem 
odborného výcviku (realizace květen 2018), 
02. Systém zájmových kroužků v rámci školy, stabilní činnost školního družstva kopané, basketbalu, florbalu a 
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sálové kopané, činnost školního kulturního klubu, vytvoření systému přípravy talentovaných fotbalistů z řad 
studentů školy 
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Inspekční zpráva č. j. ČŠIH-29/17-H ze dne 17. 03. 2017 doručená SŠTŘ Nový Bydžov dne 

28. 03. 2017 (k dispozici na webových stránkách České školní inspekce). 

 

Předmětem inspekční činnosti realizované ve dnech 07-09. 02. 2017 bylo hodnocení 

podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. B) a c) zákona č. 

561/2004 Sb. v platném znění (dále jen Školský zákon) se zaměřením na neúspěšnost žáků ve 

společné části maturitní zkoušky v oborech vzdělání 23-45-M/01 Dopravní prostředky, 64-41-

L/51 Podnikání a 23-43-L/51 Provozní technika ve školních rocích 2014/2015 až 2016/2017. 

 

Ředitel školy sdělil své stanovisko a podal připomínky a vyjádření k obsahu inspekční 

zprávy ve smyslu §174 odst. 11 Školského zákona. 

 

   K obsahu inspekční zprávy včetně zaměření inspekční činnosti ředitel Střední školy 

technické a řemeslné Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 (dále jen SŠTŘ) uvádí, že SŠTŘ je 

svým charakterem výrazně odbornou školou s vysokou mírou vazeb na zaměstnavatele a 

profesní sféru. SŠTŘ je signatářem sektorových dohod se zaměstnavatelskými a profesními 

svazy, je členem Krajské hospodářské komory, sdružení dopravců ČESMAD Bohemia, 

sdružení autoškol České republiky, Asociace kuchařů a cukrářů České republiky a zřizuje 

další odborné vzdělávací segmenty (Svářečská škola, Školicí středisko řidičů, akreditované 

středisko ECDL) a provozuje řadu dalších akreditovaných odborných vzdělávacích kurzů. 

Žáci maturitních oborů dosáhli v minulých letech výrazné úspěchy v soutěžích odborných 

dovedností (například 2. místo v celostátní soutěži FORMULE 1, úspěchy svářečů 

v mezinárodní konkurenci, 4. místo v celostátní soutěži AUTOMECHANIK junior). 

   Z tohoto důvodu má SŠTŘ výrazně vysokou uplatnitelnost svých absolventů na trhu práce, 

což konstatuje i inspekční zpráva. S naprostou jistotou SŠTŘ konstatuje, že poptávka po 

absolventech školy je v současné době daleko vyšší než je absolventská nabídka školy. 

   Na základě výše uvedených skutečností považuje SŠTŘ za výrazně důležitý faktor výstupu 

vzdělání svých žáků v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou zejména profilovou 

část maturitní zkoušky a úspěšnosti v ní a jejímu obsahu podřizuje i svůj vzdělávací program. 

V tomto směru vyslovuje SŠTŘ politování nad skutečností, že tento segment maturitní 

zkoušky, který je zcela podstatný pro profesní a podnikatelskou sféru a budoucí zaměstnanost 

absolventů, je téměř zcela opomíjen z hlediska hodnocení školy a je téměř mimo zájem 

kompetentních orgánů. Lze konstatovat, že právě uplatnitelnost a  

zaměstnavatelnost absolventů střední školy by měla být jedním ze základních kritérií 

hodnocení činnosti školy s odborným předmětem činnosti. 

   SŠTŘ rovněž považuje segment nástavbového studia jako logickou pokračující nabídku 

dalšího vzdělávání pro absolventy oborů středního vzdělání s výučním listem v technických, 

gastronomických a řemeslných zaměřeních. Výrazným problémem a fenoménem v tomto 

typu vzdělání je v současné době mimořádná nabídka firem z hlediska zaměstnání, která se 

stává spolu s ekonomickými efekty limitujícím faktorem pro motivaci žáků ke studiu. 

Nicméně tato skutečnost pouze dokumentuje fakt nízké proporcionality a návaznosti struktury 

vzdělávací soustavy na skutečné potřeby ekonomiky České republiky (na jedné straně nejnižší 

míra nezaměstnanosti v Evropě a mimořádná poptávka po kvalifikované pracovní síle, na 

druhé straně přesycenost vzdělávacího trhu různými obory vzdělávání bez skutečné potřeby 

trhu práce mnohdy s pseudovzdělávacím zaměřením včetně oborů s maturitní zkouškou). 

   Pokud se týče společné části maturitní zkoušky, je si SŠTŘ vědoma vysoké míry 

neúspěšnosti zejména ve školním roce 2015/2016 (školní rok 2016/2017 nelze prozatím 

hodnotit), kdy se potýkala s řadou vzdělávacích a výchovných problémů právě v koncových 

maturitních ročnících, což se projevilo v celkovém výsledku maturitní zkoušky. Právě 

vzhledem k řadě pozorovaných faktorů včetně vstupů přijala SŠTŘ soubor opatření, které jsou 
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popsány v inspekční zprávě (úprava ŠVP, dělení hodin matematiky v nástavbovém studiu, 

konzultační semináře, další specializační předměty směřující k společné části maturitní 

zkoušky atd., mimořádné pololetní třídní schůzky, činnost výchovné poradkyně a komisí 

školy), jejichž dopady však bude SŠTŘ moci hodnotit až ve školním roce 2016/2017, 

případně 2017/2018. Nicméně základním problémem ve školním roce 2014/2015 a dalších 

považuje SŠTŘ především matematiku (čemuž odpovídají i vstupní testy realizované školou 

pro nové žáky 1. ročníku přicházejících z 9. tříd základních škol), výsledky v českém jazyce 

odpovídaly předpokladům žáků a v anglickém jazyce splnili nároky společné části všichni 

absolventi, kteří konali v roce 2015 maturitní zkoušku. Analýza a přehled všech výsledků 

absolventů v maturitních zkouškách od roku 2011 byly předloženy inspekčnímu týmu.   

   SŠTŘ nicméně zejména v roce 2016 pozoruje příklon ke „gymnaziálnímu pojetí“ společné 

části maturitní zkoušky, jako příklad uvádíme některé části didaktického testu z českého 

jazyka (prostor na specializovanou literární teorii je v učebních osnovách SOŠ daleko nižší 

než v gymnáziích, velké množství novotvarů převzatých z angličtiny) nebo témata písemné 

zkoušky z českého jazyka, jejichž akcent na výrazně humanitní pojetí byl v posledních 

zkušebních obdobích markantní, v tématech chyběla problematika odborného popisu, 

případně nabídka popisu technologického postupu či výraznější zaměření části témat na 

odbornou problematiku v rámci příslušných slohových útvarů. 

   Za závažný problém celkového systému maturitní zkoušky považuje SŠTŘ srovnávací 

analýzu obtížnosti maturit, jako příklad je uvedena problematika výrazné části struktury 

maturitní zkoušky na gymnáziích a struktury maturitní zkoušky na střední odborné škole typu 

SŠTŘ.  

  Jako podpůrný argument předkládá SŠTŘ tabulky obsahu maturitní zkoušky v rámci 

ukončování studia ve vzdělávacím programu běžného gymnázia a v rámci ukončování studia 

ve vzdělávacím programu střední odborné školy. Za základ srovnání si SŠTŘ vzala konkrétní 

vzorek maturitních vysvědčení z obou typů škol, společná část je na obou typech škol 

zadáním zcela shodná. 

Srovnání: 

a) absolvent gymnázia 

b) absolvent oboru odborného typu studia Dopravní prostředky 

 

Maturant  2014-16 Společná část gymnázium Společná část SŠTŘ 
  Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 

 Ruský jazyk Anglický jazyk 

Maturant  2014-16 Profilová část gymnázium Profilová část SŠTŘ 
 Anglický jazyk Teoretická zkouška odborné předměty 

  Blok odborných předmětů 

  Silniční vozidla, Opravárenství, Diagnostika 

 Základy společenských věd Teoretická zkouška dopravní předměty 

  Blok odborných předmětů 

  Technologie řízení dopravy, Mechanika 

  Praktická zkouška  

  Zkouška z dílenských oprav a diagnostiky 

  Zkouška z ekonomické jízdy vozidlem N 

  Zkouška test Odborná způsobilost dopravce 

 

Srovnání: 

a) absolvent gymnázia 

b) absolvent oboru odborného typu studia Provozní technika (nástavbové studium) 
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Maturant  2014-
16 

Společná část gymnázium Společná část SŠTŘ 

  Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 

 Anglický jazyk Matematika 

Maturant  2014-
16 

Profilová část gymnázium Profilová část SŠTŘ 

 Základy společenských 

věd 
Teoretická zkouška technické předměty 

  Blok odborných předmětů 

  Strojírenská výroba, Technická základna dopravy 

 Výtvarná výchova Teoretická zkouška dopravní předměty 

  Blok odborných předmětů 

  Technologie řízení dopravy, Dopravní právo 

  Praktická zkouška  

  Zkouška – modelování SOLIDWORKS 

  Zkouška z ekonomické jízdy vozidlem N 

  Zkouška test zkouška Odborná způsobilost 
dopravce 

   SŠTŘ uvádí výše prezentovanou tabulkovou analýzu zejména proto, že zcela logicky 

gymnázia (o víceletých typech studia to platí daleko intenzívněji) mají při vstupech vzorek 

budoucích žáků vědomostně a předpokladově lépe disponovaných, gymnázia mají zcela 

logicky studijní program především zaměřen na všeobecně-vzdělávací předměty a přesto se 

ve finální fázi setkávají ve shodné maturitní soutěži (ve společné části) s žáky SOŠ včetně 

dvouletého nástavbového studia, jejichž vstupy a následná možnost intenzity a rozsahu 

přípravy jsou logicky až na výjimky za vstupní úrovní žáků gymnázií. Pokud pak srovnáváme 

profilovou část ve výše uvedených tabulkách, je zcela evidentní, která část profilové zkoušky 

je náročnější, nemluvě už o neshodném počtu maturitních zkoušek (4 vs. 5). Už proto SŠTŘ 

nechápe poměrně neadekvátní a nelogickou reakci části ředitelů gymnázií včetně politické 

reprezentace opírající se o údajnou diskriminaci žáků gymnázií na případné zavedení páté 

zkoušky pro gymnázia včetně víceletých (tedy model 3 SČ + 2 PČ gymnázia, 2 SČ + 3 PČ 

SOŠ) v dalším čtyřletém cyklu. Na všechny tyto skutečnosti reagoval již dopis ředitelů SOŠ 

Královéhradeckého kraje MŠMT ČR ze dne 25. 07. 2012, který byl předložen inspekčnímu 

týmu. 

   SŠTŘ tento argument uvádí zejména proto, že žáci SOŠ jsou v rámci maturitní zkoušky 

daleko více zatíženi jak nároky společné části, tak nároky profilové části a poměrně logicky 

některé segmenty zvládají hůře už i vzhledem k osobnostnímu profesnímu naladění směrem 

k studované odbornosti. V řadě případů dochází poté k efektu tzv. „rozložení“ jednotlivých 

částí maturitní zkoušky do jarního i podzimního termínu.  

  SŠTŘ dále uvádí, že historicky vždy konala přijímací zkoušky jako součást přijímacího 

řízení do všech typů maturitního studia včetně nástavbového.  V tomto směru se lišila od řady 

jiných škol obdobného typu, kde se žádné přijímací zkoušky zejména do nástavbového studia 

nekonaly. Pedagogové školy nikdy nepřistoupili k účelovému tréninku (například předem 

daný výběr děl z literatury a účelově zaměřený „trénink“ na jejich interpretaci apod.) na 

společnou část maturitní zkoušky a plně respektovali učební osnovy dané RVP a ŠVP.   

   Stanovisko SŠTŘ je vyjádřením managementu školy, které tímto reaguje na systémový 

problém struktury, pojetí a obsahu maturitní zkoušky v souvislosti s inspekční zprávou. 

 

     Mgr. Vladimír Blažej 

                              ředitel Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 
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Základní údaje o hospodaření školy k 31. 12. 2017 

V hlavní činnosti se podařilo dosáhnout téměř vyrovnaného výsledku hospodaření. 

Hospodaření hlavní činnosti skončilo se ziskem 2 tis. Kč, zisk z doplňkové činnosti činil 

185 tis. Kč. Celkový zisk z hospodaření organizace v roce 2017 = 187 tis. Kč.     
  

  Výnosy Náklady Hospodářský 

výsledek 

Hlavní činnost 57.609 tis. Kč 57.607 tis. Kč             2 tis. Kč 

Doplňková činnost    2.430 tis. Kč   2.245 tis. Kč         185 tis. Kč 

CELKEM 60.039 tis. Kč 59.852 tis. Kč              187 tis. Kč 
  

Výběrová řízení 2017/2018 

01. VZMR na stavební práce – Oprava sociálních zařízení (areál Hlušice) – 2. část, smlouva o 

dílo 808.898 Kč 

02. VZMR na dodávku zboží - Dodávka IT techniky – 2017, kupní smlouva 224.604,41 Kč 

03. VZMR na dodávku zboží – Počítačová učebna – Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, kupní 

smlouva 341.650 Kč    

04. VZMR na dodávku zboží - Dodávka IT techniky 2017– 2. část, kupní smlouva 211.339 

Kč 

02. VZMR na stavební práce - Oprava sociálních zařízení (areál Hlušice) – domov mládeže 

2.NP, smlouva o dílo 648.227,60 Kč 

  

Mimořádné účelové příspěvky (MUP) 
01. Projekt zaměřený na prevenci rizikového chování "Poznáváme své nové spolužáky", 

23.000 Kč   (adaptační kurz) 

02. Projekt zaměřený na rozšíření sportovní činnosti ve školách "Středoškolské sportovní 

hry", 9.000 Kč 

03. Projekt zaměřený na rozvoj talentů "podpora nadaných žáků prostřednictvím soutěží 

odborných dovedností", 30.000 Kč 

04. Projekt zaměřený na zájmovou práci se žáky mimo vyučování "Společně nudě utečeme", 

40.000 Kč 

05. Projekt zaměřený na regionální soutěže "Soutěž žáků základních škol Já už to znám, 

umím", 30.000 Kč 

 

Podpora na polytechnické vzdělávání 
01. Finanční příspěvek KÚ KHK ve výši 108.000 Kč (nákup učebních pomůcek – 2 ks 3D 

tiskáren a aktualizace SW diagnostika SUPER VAG s adaptéry) 

 

Evropské projekty 
01. ERASMUS+, název projektu: Vzdělávání bez hranic - mobilita žáků gastronomických 

oborů, technických oborů a podnikání, termín realizace projektu:  

- 01. 06. 2017 - 30. 11. 2018, grantová podpora ve výši 64.603 EUR 

02. Šablony pro SŠ a VOŠ I, název projektu: První podpora vzdělávání 2017-2019, termín 

realizace projektu:  

- 01. 09. 2017 - 31. 08. 2019, výše dotace: 1,203.515 Kč  

03. Operační program Životní prostředí, název projektu: Snížení energetické náročnosti 

obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově, termín 

realizace projektu: 

- 27. 02. 2017 – 29. 09. 2019, výše dotace: 15,997.756 Kč 
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Opravy a rekonstrukce 2017/2018 
01. Oprava sociálních zařízení ve výukovém centru v Hlušicích 2. část  (celkové náklady 

včetně PD a stavebního dozoru = 862 tis. Kč) 

02. Oprava sociálních zařízení ve výukovém centru v Hlušicích DM 2.NP (celkové náklady 

včetně PD a stavebního dozoru = 679 tis. Kč 

03. Výměna nábytku v 5 ložnicích domova mládeže = 190 tis. Kč 

03. Výměna dveří do učeben ve výukovém centru v Hlušicích a Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 

112 (132 tis. Kč) 

04. Modernizace osvětlení v učebnách výukového centra Hlušice 

 

Orientační údaje o hospodaření školy k 30. 06. 2018 

 

 Výnosy Náklady Hospodářský výsledek  

Hlavní činnost 29.484 tis. Kč 29.522 tis. Kč        332 tis. Kč 

Doplňková činnost     1.170 tis. Kč      838 tis. Kč             - 38 tis. Kč 

CELKEM 30.654 tis. Kč 30.360 tis. Kč       294 tis. Kč 

 

  Údaje o výsledku hospodaření k datu 30. 06. 2018 jsou převzaty z účetní závěrky k tomuto 

datu. Vzhledem k nedočerpání části přijatých účelových dotací je uvedený hospodářský 

výsledek pouze orientační. 

 

Ekonomické činnosti školy ve školním roce 2017/2018 

 

01. Realizace, dokončení a průběžná administrace udržitelnosti čtyř projektů z Evropských 

sociálních fondů (objem finančních prostředků 21,524 mil. Kč + 64,6 tis. EUR) 

02. Administrace pěti projektů z dotačních programů Královéhradeckého kraje  

03. Rozsáhlá doplňková činnost školy (fondy, zaměstnanost, řešení nákladovosti, obrat více 

než 2 400 000 Kč ročně) 

04. Vlastní příjmy školy včetně doplňkové činnosti v rozsahu více než 10 mil. Kč ročně 

05. Stabilní platová bilance školy  

 

Během školního roku 2017/18 neproběhly ve škole žádné kontroly   

 

Během školního roku 2017/2018 byly provedeny tyto interní audity: 

1. Stav webových stránek školy 

2. Stav vzdělávacího portálu školy MOODLE, doplňování výukových materiálů 

3. Efektivita týdenních plánů činnosti vedoucích pedagogických pracovníků školy 

 

Závěry auditu byly vyhodnoceny a následně byla navržena opatření ke zlepšení 

vykonávaných procesů. 

 

Zajištění tvorby příjmů z produktivní práce žáků a veřejně prospěšné činnosti 
 
01. Činnost Školicího střediska řidičů při SŠTŘ Nový Bydžov zaměřeného na profesní vzdělávání řidičů ve smyslu 
příslušných právních norem,  
02. Stálá činnost žákovského autoservisu a agroservisu s příjmy školy, činnost Stanice technické kontroly, 
Stanice měření emisí, Svářečské školy SŠTŘ a Autoškoly SŠTŘ, úspěšná činnost žákovské kavárny školy (tržby 
z PP žáků mezi 120-130 000 Kč měsíčně)  
03. Úspěšné pokračování činnosti dalšího žákovského pracoviště školy Bistra Pod zámkem Hlušice s vlastními 
příjmy ve školním roce 2017/2018 se stoupajícím příjmovým portfoliem (cca 80 000 Kč měsíčně) 
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Přehled rozvojových a mezinárodních programů se zapojením školy:  
 

Mezinárodní spolupráce školy, aktivní a smluvní spolupráce s odbornými partnery: 
 

01. Pokračování činnosti testovacího střediska ECDL  

- činnost zahájena v září 2011, možnost žáků školy i široké veřejnosti k získání certifikátu 

počítačové gramotnosti ECDL /European Computer Driving Licence/, certifikát je platný ve 

více než 170 zemích světa a je časově neomezený), první profilová praktická maturitní 

zkouška v oboru Podnikání postavená na principech certifikátů ECDL 

 

02. Účast v projektu TANDEM  

- mezinárodní spolupráce českých a německých škol (udržování spolupráce s Hospodářskou 

komorou Chemnitz,  

 

03. Evropské projekty 

01. ERASMUS+, název projektu: Vzdělávání bez hranic - mobilita žáků gastronomických 

oborů, technických oborů a podnikání, termín realizace projektu:  

1. 6.2017 - 30. 11. 2018, grantová podpora ve výši 64.603 EUR 

02. ŠABLONY pro SŠ a VOŠ I, název projektu: První podpora vzdělávání 2017-2019, termín 

realizace projektu:  

1. 9. 2017 - 31. 8. 2019, výše dotace: 1,203.515 Kč  

 

04. Stáž žáků oboru Řezník-uzenář ve Finsku 

01. Účast 3 žáků na základě spolupráce s panem Martinem Kučerou, majitelem společnosti na 

dodávky řeznických potřeb. 

02. Návštěva zástupců finské společnosti v SŠTŘ 

  

05. Projekt zaměřený na mezinárodní spolupráci dětí a mládeže  

- společné setkání studentů francouzské a naší školy podpořené MUP Královéhradeckého 

kraje ve výši 6.000 Kč 
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VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 

 
Činnost vzdělávacích součástí školy s aktivními výstupy a certifikáty: 

 

Středisko vzdělávání dospělých a dalšího vzdělávání SŠTŘ (gesce nad činností ředitel 

školy, vedoucí střediska Ing. Karel Průcha)  

A. Autoškola SŠTŘ (vedoucí autoškoly Petr Voženílek)  

B. Svářečská škola SŠTŘ (vedoucí svářečské školy Ing. Miroslav Sirůček)  

C. Školicí středisko řidičů SŠTŘ (vedoucí střediska Vladimír Žalman)  

D. Středisko Evropského certifikátu počítačové gramotnosti ECDL (vedoucí testovacího 

střediska Ing. Vladimír Vondruška)  

E. Školicí středisko SOLID WORKS (vedoucí školení Petr Vaníček)  

F. Středisko kurzů v gastronomické oblasti - barmanský kurz, studená kuchyně, italská 

kuchyně, kurz baristy, kurz sommeliérský, kurz foukaného karamelu (vedoucí střediska Pavel 

Obermajer, ve školním roce 2017/18 neproběhl žádný z uvedených kurzů)  

G. Středisko vzdělávání v oblasti dopravy v rámci projektu ESF (vedoucí střediska Mgr. 

Vladimír Blažej)  

H. Středisko vzdělávání v oblasti elektrotechniky v rámci projektu ESF (vedoucí střediska 

Mgr. Václav Dostálek)  

I. Středisko vzdělávání v oblasti oprav a obsluhy zemědělských strojů v rámci projektu ESF 

(vedoucí střediska Dobroslav Šmidrkal)  

 

Další vzdělávání na SŠTŘ Nový Bydžov 

Ve školním roce 2017/18 byly v rámci Střediska vzdělávání dospělých a dalšího vzdělávání 

realizovány tyto aktivity: 

01. Základní kurz svařování v ochranné atmosféře - ve školním roce 2016/2017 0 osob  

02. Základní kurz přepravy nebezpečných věcí ADR  

(25. – 27. 9. 2017) – 25 osob (25 žáků školy, 23 žáků prospělo) 

(23. – 25. 10. 2017 – 7 osob (7 žáků školy, 4 žáci prospěli) 

03. Studium jednotlivých vyučovacích předmětů (dále také JVP) oboru Cukrář (01. 11. 17 – 

31. 08. 18) – 3 frekventanti zahájili, 2 úspěšně ukončili 

04. Studium JVP oboru Opravář zemědělských strojů (01. 11. 17 – 31. 08. 18)  

– žádný frekventant studium nezahájil 

05. Studium JVP oboru Elektrikář-silnoproud (01. 11. 17 – 31. 08. 18)  

– 24 frekventantů zahájilo, 18 frekventantů úspěšně ukončilo 

06. Studium JVP oboru Mechanik opravář motorových vozidel (01. 11. 17 – 31. 08. 18)  

– 2 frekventanti zahájili, 0 úspěšně ukončili 

07. Studium JVP oboru Kuchař - číšník (01. 11. 17– 31. 08. 18) 

– 3 frekventanti zahájili, 3 frekventanti úspěšně dokončili 

08. Studium JVP oboru Řezník - uzenář (01. 11. 17 – 31. 08. 18)  

– žádný frekventant studium nezahájil 

09. Studium JVP oboru Dopravní a letecká technika (22. 11. 17 – 31. 08. 18)  

– žádný frekventant studium nezahájil 

10. Studium JVP oboru Podnikání (22. 11. 16 – 31. 08. 18) – 3 frekventanti 

– 5 frekventantů zahájilo, studium pokračuje 

11. Základní kurz obsluhy manipulačních vozíků  

(25. – 27. 9. 2017) – 31 osob (31 žáků školy) 

 (23. – 25. 10. 2017) – 10 osob (10 žáků školy) 

12. Kurz studené kuchyně - ve školním roce 2016/2017 nebyl pořádán 

13. Barmanský kurz - ve školním roce 2016/2017 nebyl v rámci dalšího vzdělávání pořádán 
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14. Kurz obsluhy kolových traktorů značky JOHN DEERE - ve školním roce 2017/2018 

nebyl v rámci dalšího vzdělávání pořádán 

15. Kurz odlehčených dortů - ve školním roce 2016/2017 nebyl v rámci dalšího vzdělávání 

pořádán 

16. Školicí středisko řidičů - na základě ustanovení Zákona o zdokonalování odborné 

způsobilosti řidičů v platném znění bylo v rámci dalšího vzdělávání ve školním roce 

2017/2018 proškoleno 246 řidičů v oblasti periodických školení, 22 frekventantů absolvovalo 

školení k získání profesního průkazu řidiče v rozsahu 140 hodin, 2 frekventanti absolvovali 

školení k obnově profesního průkazu řidiče v rozsahu 35 hodin  

17. Středisko ECDL - během studia se do závěrečných testovacích zkoušek zapojilo ve 

školním roce 2017/2018 celkem 8 studentů, z toho testování úspěšně dokončilo a získalo 

certifikát ECDL CORE 5 studentů.  

  V akreditovaném testovacím středisku nadále působí 3 testeři Mgr. Michal Blažej, Ing. 

Vladimír Vondruška a Ing. Lubomír Kořínek. Od školního roku 2015/2016 bylo ukončeno 

testování z modulu 1 - Základní pojmy informačních technologií, jehož obsah byl vložen do 

ostatních modulů jako teoretická část, nově pak středisko nabízí testování z modulu 12 - 

Bezpečné používání informačních technologií.  

18. Svářečská škola SŠTŘ - na základě ustanovení příslušných právních norem absolvovalo 

ve školním roce 2017/2018 ve Svářečské škole SŠTŘ v několika kurzech periodické 

přezkoušení 84 držitelů svářečských průkazů, kterými byla dále prodloužena platnost 

příslušných svářečských oprávnění  

19. Autoškola SŠTŘ - na základě ustanovení příslušných právních norem absolvovalo ve 

školním roce 2017/2018 přípravu k získání řidičských oprávnění celkem 67 frekventantů z řad 

osob mimo žáky školy (skupina T 10 frekventantů, skupina B 33 frekventantů, skupina B+E 

12 frekventantů, skupina C 7 frekventantů, skupina C+E 5 frekventantů) 

Pro školní rok 2018/19 je celkem přihlášeno 37 zájemců v rámci vzdělávání dospělých o 

studium jednotlivých vyučovacích předmětů ve smyslu § 113d Zákona č. 564/2004 Sb. v 

platném znění. 

Realizace dalšího vzdělávání ve Š a ŠZ v součinnosti s ÚP a zaměstnavateli v KHK, 

(spolupráce s tuzemskými Š a ŠZ, umožnění pedagogické praxe studentů) 
Š – škola, ŠZ – školské zařízení 

01. Rozvoj spolupráce se společností KOBIT Jičín s.r.o., odborný výcvik oboru Mechanik opravář motorových 
vozidel, Autoelektrikář, učební praxe oboru Provozní technika (možný budoucí zaměstnavatel) 
02. Rozvoj spolupráce se společností DS HOLDING Libštát a.s., odborný výcvik oboru Opravář zemědělských 
strojů, Operátor silniční dopravy, Řidič nákladní a osobní dopravy (možný budoucí zaměstnavatel) 
03. Rozvoj spolupráce se společností PLACHETKA CZ s. r. o.., odborný výcvik oboru Opravář zemědělských 
strojů, Mechanik opravář motorových vozidel (možný budoucí zaměstnavatel) 
04. Rozvoj spolupráce se společností RODOS V+J TEODORIDIS s. r. o.., odborný výcvik oboru Mechanik 
opravář motorových vozidel (možný budoucí zaměstnavatel) 
05. Realizace systému spolupráce při realizaci učební praxe oboru Provozní technika s devíti smluvními partnery 
a potenciálními budoucími zaměstnavateli žáků (společnosti KOBIT, CS CARGO, VOLVO, DISTAR, ALTRAN, 
SECO INDUSTRIES, MALINA VRŠE, STROM PRAHA, J§S ZIBOHLAVY) 
06. Dokončení dalšího roku spolupráce s podnikatelskými subjekty v rámci naplňování ustanovení novely Zákona 
o dani příjmu (odpočitatelné položky), nastavení agendy a administrace 
07. Pokračování spolupráce se společností KAUFLAND Masozávod Modletice a.s., odborný výcvik oboru Řezník-
uzenář, smluvní stipendijní smluvní program pro žáky oboru Řezník-uzenář 
08. Navázání spolupráce se společností SAFE4UP a.s., odborný výcvik oboru Elektrikář-silnoproud (možný 
budoucí zaměstnavatel) 
09. Pokračování spolupráce se společností AGROSLUŽBY Hradec Králové a.s., odborný výcvik oboru Opravář 
zemědělských strojů (získání kvalifikace obsluhy sklízečů řepy, možný budoucí zaměstnavatel) 
10. Realizace dalšího vzdělávání pro pedagogy i žáky školy ve spolupráci se sdružením dopravců ČESMAD 
BOHEMIA (získání certifikátů ADR 18 žáků, obsluha digitálních tachografů, řidičské oprávnění C+E a profesní 
průkaz řidiče u žáku ŠVP Dopravní provoz) zvýšení adaptability žáků na trhu práce 
11. Pokračování spolupráce se společností SECO INDUSTRIES Jičín a.s., odborný výcvik oboru Opravář 
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zemědělských strojů (získání kvalifikace obsluhy malé zemědělské mechanizace, možný budoucí zaměstnavatel) 
12. Pokračování spolupráce se společností AGRO SLATINY a.s. (školní závod), odborný výcvik oboru Opravář 
zemědělských strojů (získání kvalifikace obsluhy sklízecích mlátiček, odborný výcvik v mechanizačním středisku 
společnosti a v oblasti kovovýroby) 
13. Realizace kurzu obsluhy vysokozdvižných vozíků (22 žáků školy a 4 zaměstnanci) ve dnech 28-30. ledna 
2016 a doškolovacího kurzu pro 7 držitelů oprávnění z řad žáků 
14. Pokračování spolupráce se společností DISTAR a.s., odborná učební praxe oboru Provozní technika (možný 
budoucí zaměstnavatel) 
15. Pokračování spolupráce se společností VOLVO TRUCK Czech republic a.s., odborné kurzy, spuštění 
programu výuky budoucích řidičů ECODRIVING (ekologická a ekonomická jízda), začlenění této výuky do 
praktické maturitní zkoušky oboru Dopravní provoz 
16. Úspěšné pokračování činnosti testovacího střediska ECDL (European Computer Driving Licence) pro žáky 
oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou Podnikání, Dopravní provoz, Dopravní prostředky (získání 
certifikátů, certifikát je platný ve více než 170 zemích světa a je časově neomezený) 
17. Pokračování spolupráce se společností TRANSLOGISTIC Nová Paka s.r.o., učební praxe oboru ŠVP 
Operátor silniční dopravy a stáže pracovníků 
18. Pokračování spolupráce s AGRO Chomutice a. s., nový školní závod MZE ČR 
19. Realizace činnosti Školicího střediska řidičů SŠTŘ Nový Bydžov na základě ustanovení Zákona o 
zdokonalování odborné způsobilosti řidičů v platném znění a na základě rozhodnutí odboru dopravy 
Královéhradeckého kraje (proškolení více jak 130 řidičů dopravních společností),  
20. Realizace studia jednotlivých předmětů ve smyslu §113d Školského zákona v platném znění s předvedením 
frekventantů k závěrečným zkouškám a jednotlivým maturitním zkouškám (závěrečné zkoušky konalo 17 
frekventantů v září 2018) 
21. Svářečský kurz pro 16 frekventantů z řad dalších žáků školy v rámci rozšířeného vzdělávání s ukončením 
v červenci 2018 z důvodu jejich zvýšené uplatnitelnosti na trhu práce 
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          STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ŘEMESLNÁ, NOVÝ BYDŽOV 
               Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový |Bydžov 

 
 

           
                             

 

 

 

 

               ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU    
   REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH  
                               Z CIZÍCH ZDROJŮ 
  
   

               školní rok 2017/2018 
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Předložené a školou realizované projekty financované z cizích 

zdrojů ve školním roce 2017/18 

 

 

Organizace 

Střední škola technická a řemeslná, Nový 

Bydžov, 
Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov 

IČ: 00087751 DIČ: CZ00087751    

Název projektu 
Časový 

harmonogram 

Schválená 

grantová 

podpora v Kč 

Aktuální stav 

 

Středoškolské sportovní 

hry 

(dotační program KHK) 

 

 

9/2017 

 

6 tis. Kč 

 

Realizováno, vyúčtováno 

Podpora nadaných žáků 

prostřednictvím soutěží 

odborných dovedností 

 

(dotační program KHK) 

 

 

03/2017 – 

12/2017 

 

20 tis. Kč 

 

Realizováno, vyúčtováno 

„Společně vše 

zvládneme“ 

 

(dotační program KHK) 

 

 

10/2017 – 

11/2017 

 

12 tis. Kč 

 

 

Realizováno, vyúčtováno 

„Zájmová práce se žáky 

mimo vyučování“ 

 

 (dotační program KHK) 

 

 

3/2017 – 12/2017 

 

25 tis. Kč 

 

Realizováno, vyúčtováno 

Podpora přírodovědného 

a technického vzdělávání 

v Královéhradeckém kraji 

(operační program“ 

Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost“, oblast 

podpory 1.1 – zvyšování 

kvality ve vzdělávání 

 

9/2013 – 6/2015 

 

Partner 

projektu IPO 

 

4,322 mil. Kč 

 

Projekt ESF 

 

Projekt ukončen a 

vyúčtován k 30. 6. 2015 

 

 

 

Probíhá období 

udržitelnosti projektu 
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Škola na dotek 

v Královéhradeckém kraji 

(operační program 

“Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost“, oblast 

podpory 1.3 – další vzdělávání 

pracovníků škol a školských 

zařízení 

 

9/2014 - 9/2015 

 

Partner 

projektu 

 

0,815 mil. Kč 

 

 

 

Projekt ESF 

 

 

Projekt ukončen a 

vyúčtován k 30. 09. 2015 

 

 

 

Probíhá období 

udržitelnosti projektu 

Vzdělávání bez hranic – 

mobilita žáků 

gastronomických, 

technických oborů a 

podnikání 

(program Erasmus+) 

 

6/2017 – 11/2018 

 

64 603 EUR 

 

 

 

Projekt zahájen,  

probíhá realizace 

První podpora vzdělávání 

2017 – 2019 

(operační program Výzkum 

vývoj a vzdělávání, výzva: 

Podpora škol formou 

zjednodušeného vykazování -  

Šablony pro SŠ a VOŠ I) 

 

9/2017 – 8/2019 

 

1,204 mil. Kč 

 

 

 

Projekt ESF 

 

 

Projekt zahájen, 

probíhá realizace 

Snížení energetické náročnosti 

obvodového pláště a střešních 

konstrukcí dílen odborného 

výcviku v Novém Bydžově 

(operační program Životní 

prostředí 2014-2020) 

2/2017-9/2019 15,998 mil. Kč Projekt zahájen, 

probíhá realizace 
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Čerpání a získávání finančních prostředků z evropských projektů SŠTŘ 01. 07. 2013 – 31. 08. 2018  

Projekt EF Doba realizace Projektová částka Zkrácený název, účel Stav 

ESF 6 01. 07. 2013-30. 06. 2015   4 322 300,00 Kč  Krajský grant - učebny, ZŠ Probíhá udržitelnost 

ŠABLONY 01. 09. 2017-31. 08. 2019   1 204 000,00 Kč První podpora vzdělávání Probíhá realizace 

ERASMUS 01. 06. 2017-30. 11. 2018        64 603,00 EUR Vzdělávání bez hranic (Itálie) Probíhá realizace 

SFŽP 27. 02. 2017-29. 09. 2019 15 997 756,00 Kč Zateplení SPV Nový Bydžov Probíhá realizace 

     

     

     

     

     

  

21 524 056,00 Kč   

   +  64 603,00 EUR   
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Projekt „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve 

školách Královéhradeckého kraje“ 

 

Ve školním roce 2017-2018 pokračovala škola v realizaci a využití projektu „Zvyšování 

kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách 

Královéhradeckého kraje“ pro zlepšení vlastních řídicích procesů vedoucích k efektivnějšímu 

způsobu práce.  

Škola se věnovala během roku především auditní činnosti, vzhledem k širokému 

 rozsahu působnosti nejen ve své hlavní činnosti, ale také v činnosti vedlejší, zapojila do 

auditních procesů vedle vyškolených interních auditorů další pedagogické i nepedagogické 

pracovníky školy, aby prováděné kontroly byly komplexní a maximálně objektivní. 

S ohledem na složitý systém řízení školy se soustředily některé audity pouze na dílčí 

segmenty daných procesů tak, jak to vyžadovaly aktuální potřeby školy. Šlo především o 

didaktickou stránku výukových procesů a efektivní pracovní náplň vedoucích pedagogických 

pracovníků s akcentem na prováděnou kontrolní činnost.  

 
Během roku byly provedeny interní audity: 

 
Závěry auditů byly vyhodnoceny a následně učiněna opatření k zlepšení vykonávaných 

procesů. 

 
 

                                     Zpracovala: Mgr. Jaroslava Kholová, manažer projektu 

 

Projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji“ 

   

  Od 25. 08. 2013 je naše škola partnerem Královéhradeckého kraje v tomto projektu, který 

trval do 30. 06. 2015. 

  Udržitelnost projektu probíhá v pěti klíčových aktivitách. 

 První dvě klíčové aktivity jsou zaměřeny na efektivní využití nového vybavení učebny 
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autodiagnostiky a elektrického měření ve výukovém centru Hlušice a učebny přírodovědných 

předmětů ve výukovém centru Nový Bydžov. 

 V učebně autodiagnostiky a elektrického měření probíhala pravidelná výuka 

odborného výcviku žáků druhého a třetího ročníku oboru Autoelektrikář a dále teoretická 

výuka odborných předmětů třetího ročníku oboru Autoelektrikář. 

 Učebna byla také využívána při dalších klíčových aktivitách a to kroužku pro žáky 

školy – Automechanik, autoelektrikář a v měsíci červnu pro Odborné soustředění s profesně 

technickým zaměřením. 

 Učebna přírodovědných předmětů je využita pro výuku Fyzika, Základů přírodních 

věd a dále propedeutických předmětů pro specializační odborné vzdělávání.  

 V učebně byl realizován kroužek pro žáky partnerských základních škol „Jak to 

funguje“ k popularizaci přírodovědně-technického vzdělávání a podpoření zvídavosti žáků. A 

dále projektové dny kroužku pro žáky školy „Hrajeme si s fyzikou“. 

 Dalším realizovaným kroužkem pro žáky školy bylo „ Technické vzdělávání – 

odborný jazyk – angličtina“, kde měli žáci možnost rozšířit si znalosti jazyka o odborné 

termíny a komunikaci v možných dopravních situacích. 

 Žákům byla nabídnuta možnost účastnit se odborných školení Kurz obsluhy 

manipulačního vozíku a Základní kurz ADR – přeprava nebezpečných věcí. 

      
                                                  Zpracovala: Mgr. Marie Zapadlová, manažer projektu 

      Jana Rohlíčková, finanční manažer 
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                STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ŘEMESLNÁ, NOVÝ BYDŽOV 
               Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový |Bydžov 

 
 

                                                                                                       
                             

 

 

 

               ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI 
ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A 
DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ 
   

               školní rok 2017/2018 
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Spolupráce s podnikatelskými a dalšími subjekty 
   Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, spolupracuje s řadou 

výrobních a obchodních podnikatelských subjektů v rámci výchovy a výuky žáků. Škola byla 

zapojena v rámci projektu IQ INDUSTRY, v jehož rámci má škola podepsáno několik smluv 

se svými partery z řad podnikatelských subjektů. V rámci projektu se pedagogové školy 

zúčastnili několika odborných seminářů, například ve společnosti AGROSTROJ Pelhřimov.  

- škola působí nadále v rámci Sdružení autoškol SOŠ a SOU, nadále realizuje smlouvu o 

vzájemné spolupráci, materiální a výukové pomoci a personální spolupráci s a.s.ŠKODA-

AUTO Mladá Boleslav, STROM Praha, servisní střediska v Královéhradeckém, Pardubickém 

a Středočeském kraji (zástupce značky JOHN DEERE), a J§S Zibohlavy (zástupce CLAAS) 

spojenou s organizací kvalifikačních kurzů pro žáky III. ročníku oboru středního vzdělání 

s výučním listem Opravář zemědělských strojů, s organizací školení žáků oboru vzdělání 

s výučním listem Autoelektrikář a Elektrikář-silnoproud ve spolupráci se společností 

JABLOTRON,  

- škola realizuje další spolupráci se školními závody SŠTŘ AGRO Slatiny a AGRO 

Chomutice v rámci dotačních programů MZe ČR,  

- škola je členem Krajské hospodářské komory, Svazu automobilových opraven ČR, Sdružení 

autoškol ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR a Sdružení dopravců ČESMAD BOHEMIA, 

- významní partneři společnosti STROM Praha, ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, SECO 

INDUSTRIES Jičín, CS CARGO Jičín, VOLVO TRUCK center Hradec Králové, 

JABLOTRON Jablonec nad Nisou, AGROSLUŽBY Hradec Králové, SAFE4U Hradec 

Králové, J§S Zibohlavy, ČESMAD BOHEMIA sdružení dopravců, KOBIT s.r.o. Jičín, 

- škola má více jak 100 smluvních partnerů v odborném segmentu vzdělávání. 

 

  Veškerá spolupráce je zaměřena na součinnost při tvorbě studijních programů, pořádaní 

doplňkových kurzů a odbornou přípravu pedagogických pracovníků školy, personální 

spolupráci, materiální vybavení školy učebními pomůckami, manuály a texty, stáže, odborný 

výcvik, odborné praxe a učební praxe žáků školy. 
  Škola má svá smluvní pracoviště pro obory středního vzdělání s výučním listem Mechanik 

opravář motorových vozidel a Autoelektrikář v řadě subjektů, například v objektech 

společností VOLVO TRUCK center Hradec Králové, CS CARGO Jičín, KOBIT Jičín, v 

autoservisech Autocentrum Jičín, a.s, Fiat Auto Šoltýs Jičín, ROAD CARS Činěves, 

AUTOTREND Nová Paka, HAVEX Chlumec n. C. a Nová Paka, AUTOSPRINT Jičín, STK 

AGRO Slatiny Jičín, STK AGRO Slatiny Nový Bydžov, Autosalon Louda s.r.o. Choťánky, 

Autoservis a STK Kadeřábek Sovětice, s.r.o., Citroen-Vondrák Robousy, Renault Hradec 

Králové, PLACHETKA CZ Žíreč a RODOS Dvůr Králové.   

  Pro obor Řezník-uzenář byla smluvní pracoviště situována v objektech MASO Jičín, 

MASOKOMBINÁT Hlavečník, Podkrkonošská uzenina Bělá u Staré Paky, Řeznictví 

Soukupovi Jilemnice, Řeznictví U Motyčků Nový Bydžov. 

  Pro obor středního vzdělání Opravář zemědělských strojů v objektech společností SECO 

INDUSTRIES Jičín, Agroslužby CZ Hradec Králové, STROM Praha, J§S Kolín, ZEOS 

Lomnice n. P., Agropodnik Humburky, NATURA DK Nový Bydžov, ZEM Nový Bydžov, 

AGRO Chomutice, ZAS Volanice, ZOD Lužany, Česká osiva Chlumec n. C., AGROTIP 

Široký. Škola dílčím způsobem spolupracuje s řadou dalších smluvních pracovišť.  

  Pro obor Elektrikář-silnoproud jsou hlavními partnery společnosti KM – AUTOMATIC 

ELEKTRO Nový Bydžov, ELEKTRO MOCEK s.r.o. Nový Bydžov, EPROM Nový Bydžov, 

FILUP ELEKTRO s.r.o. Bydžovská Lhotka a společnost SAFE4U s.r.o. 

  Pro obor Kuchař-číšník byla využívána řada smluvních pracovišť v regionu.  
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  Výrazná část závěrečných ročníků oborů středního vzdělání s výučním listem koná 

podstatnou část odborného výcviku u spolupracujících společností. U smluvních partnerů je 

organizována i učební praxe oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. 

                 

 

            
 

               
 

                 
 

                         
 

        

 
 
 



 61 

 
    

                                      

 

 


