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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 
Název školy:   Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace  
Adresa:   Tyršova 500/6, 679 61 Letovice  
Telefon /fax /mobil:  516 474 878 / 516 474 879 / 608 861 173  
E-mail:   info@stredni-skola.cz  
Webové sídlo:  www.stredni-skola.cz  
IČ:    66596882  
DIČ:    CZ66596882  
Datová schránka:  orq9ts  
IZO:    110 250 141  
Identifikátor školy:  600013359  
Číslo účtu:   17139631/0100  
Zřizovatel:   Jihomoravský kraj  
Odloučená pracoviště školy:  
1. 679 61 Letovice, Tyršova 25, tel. Elektro-dílny 777 801 168, tel. keramické dílny 601 565 508  
2. 679 61 Letovice, Tyršova 8, tel. 516 474 878, kl. 129  
Škola sdružuje:  
Střední škola: IZO: 110250141, domov mládeže: IZO: 110250125, školní jídelna: IZO: 110250133  
 
Vedení školy: 
Ing. Helena Marešová  ředitelka školy  516 474 626  

516 474 878 kl. 122 
mobil: 739 406 089  

maresova@stredni-skola.cz  

Ing. Marek Chládek  statutární zástupce, 
zástupce ředitelky  
pro praktické vyučování, 
gestor vzdělávacího 
centra pro Enersol  

516 474 878 kl. 117 
537 020 117  
mobil: 608 861 171  

chladek@stredni-skola.cz  

Ing. Mária Bašná  zástupkyně ředitelky  
pro teoretické 
vyučování  

516 474 878  
537 020 111 kl. 121 
mobil: 601 565 509  

basna@stredni-skola.cz  

Bohumila Včelíková  vedoucí ekonomického 
úseku  

516 474 878 kl. 114 
mobil: 777 801 169  

vcelikova@stredni-skola.cz  

Mgr. et Bc. Karel 
Hlavička  

vedoucí vychovatel, 
školní psycholog a 
výchovný poradce  

516 474 878 kl.129 
mobil: 733 531 768  

hlavicka@stredni-skola.cz  

Stanislav Škrabal  vedoucí technického 
úseku  

516 474 878 kl.116 
mobil: 777 801 170  

skrabal@stredni-skola.cz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Přehled vyučovaných oborů v tomto školním roce:  
 
Tříleté obory:  
33-56-H/01 Truhlář  
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud  
82-51-H/04 Umělecký keramik  
65-51-H/01 Prodavač  
 
Čtyřleté obory:  
36-47-M/01 Stavebnictví (Pozemní stavby)  
33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba (Nábytkářství – interiérová tvorba)  
82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu  
26-41-L/01   Mechanik elektrotechnik  
  
Nástavbové studium (denní, dálkové):  
64-41-L/51 Podnikání -denní forma (1. ročník)  
-dálková forma (2. ročník)  
 
 

B. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 (1. 9. 2017 až 31. 8. 2018)  
 
1. Školní vyučování  
První pololetí:    pondělí 4. září 2017 až středa 31. ledna 2018  
Druhé pololetí:   čtvrtek 1. února 2018 až pátek 29. června 2018  
 
 
2. Prázdniny žáků a státní svátky  
Podzimní prázdniny:   čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017  
Vánoční prázdniny:   sobota 23. prosince 2017 až úterý 2. ledna 2018  

(vyučování začne ve středu 3. ledna 2018)  
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 2. února 2018  
Jarní prázdniny:   pondělí 5. února až neděle 11. února 2018  
Velikonoční prázdniny:  čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018 
   
Hlavní prázdniny:   sobota 30. června 2018 až pátek 31. srpna 2018  
Státní svátky:    čtvrtek 28. září, sobota 28. října, pátek 17. listopadu,  

neděle 24. až úterý 26. prosince, pondělí 1. ledna,  
pátek 30. března, pondělí 1. dubna, úterý 1. května, 
úterý 8. května.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Vydávání vysvědčení  

 v posledním vyučovacím dnu každého pololetí, přičemž v prvním pololetí se vydává výpis z 
vysvědčení  

 žáci posledních ročníků učebních a studijních oborů ve druhém pololetí - v posledním vyučovacím 
dnu posledního týdne vyučování před zahájením závěrečné nebo maturitní zkoušky 

 
 
4. Výcvikové kurzy žáků:  

 Adaptační pobyt žáků 1. ročníků: TU1, EP1 čtvrtek 7. září a pátek 8. září 2017, NV1 středa 6. září až 
pátek 8. září 2017  

 Lyžařský výcvikový kurz žáků 1. ročníků: pondělí 19. 2. 2018 až pátek 23. 2. 2018  

 Sportovně turistický kurz žáků 2. ročníků: pondělí 4. 6. 2018 až pátek 8. 6. 2018  
 
5. Dny otevřených dveří a termíny třídních schůzek:  

 Dny otevřených dveří:    
středa 11. 10. 2017  
sobota 25. 11. 2017  
sobota 17. 2. 2018  

 Termíny třídních schůzek:  středa 22. 11. 2017  
středa 18. 4. 2018  
 

6. Přijímací řízení:  
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových 
zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.  
Pro přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 platí zejména:  

 přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do 30. 
listopadu 2017 pro 1. kolo přijímacího řízení;  

 přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. 
března 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení;  

 uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání k 30. listopadu a až na 2 obory vzdělání k 1. 
březnu; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;  

 termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny 
oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2018;  

Umělecké obory: talentové zkoušky 1. kolo středa 3. ledna a čtvrtek 4. ledna 2018  
Čtyřleté obory a nástavbové studium: 

 přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole 
přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2018;  

 Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského 
zákona v 1. kole přijímacího řízení ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září 2017 a zveřejní 
je způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání 
(Centrum) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2018. 

 Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání 
seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo 
přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční 
nejdříve 22. dubna 2018.  

 Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním 
zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí 
(zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání).  

 
 
 



 

7. Ředitelské volno:  

 v 1. pololetí:  pátek 29. září 2017  

                           pátek 10. listopadu 2017 pro žáky ubytované v DM 

 pro 2. pololetí se ujasní dle provozních podmínek  
 
8. Odborná praxe souvislá:  
 

Třída  Termín  Třída  Termín  

NSV1(N)  30. 4. 2018 - 11. 5. 2018  NV3(N)  30. 4. 2018 - 11. 5. 2018 

NV2(N)  30. 4. 2018 - 11. 5. 2018 PO1 6. 11. - 10. 11. 2017 

 
9. Maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky  
9.1. Maturitní zkoušky  
Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018 se koná podle ustanovení § 77 až § 82 školského zákona a 
podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 
školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.  
V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají od 2. května do 10. června 2018,  
v podzimním zkušebním období pak od 3. září do 20. září 2018. Písemné zkoušky a praktické zkoušky 
profilové části je možné konat v jarním zkušebním období již od 3. dubna 2018.  
V případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje, je možné konat praktickou zkoušku profilové části i dříve.  
Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky, vyjma zkoušky z českého jazyka a 
literatury, se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části konaných po 1. lednu 
2016. Zkouška z českého jazyka a literatury se koná podle katalogu schváleného pro maturitní zkoušku z 
českého jazyka a literatury konanou po 1. lednu 2018. Katalogy jsou zveřejněny zde: 
http://www.msmt.cz/file/33527 a na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-
maturita/katalog-pozadavku-zkousek-spolecne-casti-maturitni-zkousky-
z?highlightWords=katalog+po%C5%BEadavk%C5%AF+2017%2F2018.  
Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle rámcového a školního 
vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně 
přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 
měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.  
Pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za 
podmínek stanovených vyhláškou č. 177/2009 Sb. lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka 
nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky  
z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Na základě rozhodnutí ředitele školy lze 
jazykovým certifikátem také nahradit jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka profilové části. Informace 
o standardizovaných jazykových zkouškách určených k náhradě zkoušek z cizího jazyka profilové části, z 
nichž ředitel školy může volit pro konání maturitní zkoušky v jarním  
a podzimním zkušebním období 2018, je zveřejněna zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-
vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovani-zkousek-z-2.  
Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k 
maturitní zkoušce řediteli školy, a to do 1. prosince 2017 pro jarní zkušební období 2018 a do 25. června 
2018 pro podzimní zkušební období 2018.  
V jarním zkušebním období 2018 se žáci posledních ročníků oborů středního vzdělání 
 s maturitní zkouškou budou moci v souladu s vyhlášením pokusného ověřování účastnit konání výběrové 
zkoušky Matematika+. Zkouška je určena žákům, kteří zároveň podají přihlášku  
k maturitní zkoušce v souladu s § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 177/2009 Sb. Ke zkoušce Matematika+ se 
budou žáci moci přihlašovat v termínu od 2. ledna do 15. ledna 2018 prostřednictvím elektronického 
formuláře umístěného na portálu https://vpz.cermat.cz.  
 
 
 
 

https://vpz.cermat.cz/


 

 
Předsedy zkušebních maturitních komisí jmenuje příslušný krajský úřad do 28. února 2018, jmenování je 
platné pro daný kalendářní rok. Místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenuje ředitel školy do 
31. března 2018 pro jarní zkušební období a do 30. června 2018  
pro podzimní zkušební období.  
Centrum jmenuje školního maturitního komisaře pro danou školu, pro jarní zkušební období  
do 28. února 2018 a pro podzimní zkušební období do 30. června 2018.  
Jarní zkušební období  
Společná část maturitní zkoušky  
Didaktické testy a písemné práce společné části se konají v pracovní dny v období od 2. května do 15. 
května 2018. Písemné práce je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však  
3. dubna 2018. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději 1. 
září 2017 a jednotné zkušební schéma pro jejich konání nejpozději do 15. ledna 2018; tyto údaje zveřejní 
MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
Ústní zkoušky společné části se konají v období od 16. května do 10. června 2018. Konkrétní termíny 
ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.  
Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky zpřístupní Centrum ředitelům škol 
prostřednictvím informačního systému Centra do 15. května 2018. Nejpozději následující pracovní den po 
zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům.  
Způsob hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka a zpřístupnění výsledků 
hodnocení Centrem se uskuteční v souladu s příslušnými platnými ustanoveními školského zákona a 
vyhlášky č. 177/2009 Sb.  
Profilová část maturitní zkoušky  
Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních 
prací) se konají v období od 16. května do 10. června 2018.  
Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části se konají od 3. dubna 2018, popř. i dříve. Konkrétní 
termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, 
 a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.  
Celkové hodnocení maturitní zkoušky  
Centrum zpřístupní řediteli školy výsledky celkového hodnocení žáků nejpozději 
 do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu prostřednictvím 
informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu  
vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Centrum 
zpřístupní řediteli školy protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka prostřednictvím 
informačního systému nejpozději do 15. června 2018.  
Podzimní zkušební období  
Společná část maturitní zkoušky  
Didaktické testy a písemné práce společné části se konají ve spádových školách v pracovní dny v období 
od 3. září do 10. září 2018. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT 
nejpozději do 1. února 2018 a jednotné zkušební schéma pro jejich konání do 15. srpna 2018; tyto údaje 
zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
Ústní zkoušky společné části se konají v kmenových školách v období od 11. září do 20. září 2018. 
Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich 
konáním.  
Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního systému 
nejpozději 10. září 2018. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel kmenové školy 
zpřístupní žákům.  
Způsob hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka a zpřístupnění výsledků 
hodnocení Centrem se uskuteční v souladu s příslušnými platnými ustanoveními školského zákona a 
vyhlášky č. 177/2009 Sb. Ředitel kmenové školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací 
žákům.  
 
 



 

 
Profilová část maturitní zkoušky  
Zkoušky profilové části všech forem se konají v období od 3. září do 20. září 2018. Konkrétní termíny 
zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s 
jednotným zkušebním schématem společné části.  
Celkové hodnocení maturitní zkoušky  
Centrum zpřístupní ředitelům kmenových škol výsledky celkového hodnocení žáků nejpozději do 2 
pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka prostřednictvím informačního systému 
Centra. Ředitel školy bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní 
zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka 
zpřístupní Centrum řediteli školy nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého 
žáka.  
Komplexní informace o maturitní zkoušce naleznete na webových stránkách http://www.novamaturita.cz.  
 

Třída  Termín praktické maturitní zkoušky  

NSV4(N)  18. 4. - 20. 4. 2018  

NSV4(S)  18. 4. - 19. 4. 2018  

 
9.2. Závěrečné zkoušky:  
Při konání závěrečných zkoušek se postupuje podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve 
středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění 
pozdějších předpisů.  
Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se konají 
 v červnu 2018 v termínech stanovených ředitelem školy.  
Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem, se 
konají v červnu 2018 v termínech stanovených ředitelem školy.  
V oborech vzdělání, kde praktická zkouška trvá 2 až 4 týdny, může ředitel školy stanovit termín závěrečné 
zkoušky od 20. května 2018. Termín praktické zkoušky před 20. květnem může stanovit ředitel školy po 
projednání s MŠMT. Ředitel školy může stanovit jiný termín závěrečné zkoušky v případě ukončování 
vzdělávání v rámci rekvalifikace podle zvláštního právního předpisu.  
Opravné zkoušky a náhradní zkoušky se konají v září a prosinci 2018.  
Předsedy zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky jmenuje do konce února 2018 krajský úřad, 
jmenování je platné i pro opravné zkoušky a náhradní zkoušky. Místopředsedy a další členy zkušebních 
komisí jmenují ředitelé škol do 15. března 2018.  
V březnu a dubnu 2018 budou všem školám zpřístupněny jednotná zadání a související zkušební 
dokumentace na webovém portálu https://skola.novazaverecnazkouska.cz.  
V lednu 2018 budou tamtéž zveřejněna zadání samostatných odborných prací.  
V březnu 2018 školy obdrží metodickou příručku Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole, 
školní rok 2017/2018 (elektronicky).  

 

Obor  Skupina Písemná Praktická Ústní 

TRUHLÁŘ  1 1.6.2018 4.6.2018 – 6.6.2018 19.6.2018 

 2 1.6.2018 7.6., 8.6. a 11.6.2018  19.6.2018 

ELEKTRIKÁŘ 1 1.6.2018 4.6.2018 15.6.2018 

 2 1.6.2018 5.6.2018 15.6.2018 

U. KERAMIK 1 21.5.2018 22.5.2018 -15.6.2018 22.6.2018 

 2 21.5.2018   

 
 
 
 
 



 

 
11. Poradenství, metodika, koordinace  
  
Školní psycholog a výchovný poradce:    Mgr. Bc.Karel Hlavička  
Školní metodik prevence:       PaedDr. Pavla Bojdová  
Metodik informačních a komunikačních technologií,  
koordinátor ICT– manažer a pedagog:     Ing. Lubomír Bašný  
Koordinátorka tvorby ŠVP:       Ing. Mária Bašná  
Koordinátorka tvorby ŠAP:                                                                      Ing. Mária Bašná    
Koordinátorka enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty:  Mgr. Alena Opršalová  
Koordinátorka marketingu školy:      Mgr. Miroslava Vítková  
 
 
Složení předmětových komisí: 

Předmětová komise předseda Členové 

1. Ekonomické předměty a 
odborné předměty oboru 
Prodavač 

Ing. Jana Plchová Ing. Ludmila Kintrová 
Ing. Helena Marešová 
Mgr. Zdeňka Stöhrová 
Ing. Robert Suchánek 

2. Dřevoobory  Ing. Lubomír Bašný Ing. Mária Bašná 
Ing. Marek Chládek 
Ing. Tomáš Čermák 
Aleš Herčík 
Petr Dvořáček 
Libor Špidlík 
Josef Palinek 
Jiří Toul 
Ing. Hana Dostálová 

3. Umělecká rada Ak. soch. Lubomír Hluštík 
 

Ak. soch. Petra Hluštíková 
MgA. Štěpán Vrbický 
MgA. Jitka Chrištofová 
Jiří Brtnický 
Klára Gonšorová 
Bc. Martina Brtnická 
Pavel Tejkal 

4. Stavebnictví a elektroobory Ing. Alena Tomková 
 

Ing. Mikuláš Derňár 
Karel Jakubec 
Ing. Hana Dostálová 
Milan Vykydal 

5. Český jazyk a cizí jazyky Mgr. Alena Opršalová PaedDr. Pavla Bojdová 
Mgr. Markéta Jurová 
Mgr. Jarmila Kováčová 

6. Společenské vědy  
a tělesná výchova 

Mgr. Jan Kala 
 

Mgr. Jana Kotlanová 
Ing. Jana Plchová 

7. Přírodní vědy a ICT 
 (M, F, Ch, BE) 

Mgr. Miroslava Vítková 
 

Ing. Robert Suchánek 
Mgr. Alena Opršalová 
Ing. Robert Suchánek 
Ing. Hana Dostálová 

 
 
 
 
 
 
 



 

C. ORGANIZACE VÝUKY  
 

1. Organizace teoretické výuky  

Třída Učebna Učební nebo studijní obor Třídní učitel 
Výuka v 

týdnu 
Počet 
k 1.9. 

1. ročník 

NSV1 U02  

Nábytkářská a dřevařská 

výroba 

Stavebnictví 

Výtvarné zpracování 

keramiky a porcelánu 

Ing. Hana Dostálová S, L 
28 

TU1 U06 
Truhlář 

Umělecký keramik 
Mgr. Alena Opršalová   S 

26 

EP1 U07 
Elektrikář – silnoproud 

Prodavač 
Mgr. Jana Kotlanová S 

26 

PO1 U11 Podnikání – denní forma Ing. Ludmila Kintrová S, L 
27 

2. ročník 

NVM2 U03 

Nábytkářská a dřevařská 

výroba 

Výtvarné zpracování 

keramiky a porcelánu 

Mechanik elektrotechnik 

Mgr. Miroslava Vítková S, L 
27 

T2 U06 Truhlář Ing. Tomáš Čermák L 18 

EP2 U07 

Elektrikář – silnoproud 

Prodavač 

 

Ing. Mikuláš Derňár L 
27 

PD2 U09 Podnikání – dálková forma Ing. Jana Plchová S,L 15 

3. ročník 

NV3 U12 

Nábytkářská a dřevařská 

výroba 

Výtvarné zpracování 

keramiky a porcelánu 

Ak. soch. Lubomír Hluštík S, L 
21 

T3 U10 

 

Truhlář 

 

Mgr. Jan Kala S 
15 

EU3 U08 
Elektrikář - silnoproud 

Umělecký keramik Ing. Robert Suchánek S 
19 

4. ročník 

NSV4 U01 

Nábytkářská a dřevařská 

výroba  

Stavebnictví 

Výtvarné zpracování 

keramiky a porcelánu 

Ing. Alena Tomková S, L 
25 



 

 
 

2. Přehled třídních a zastupujících učitelů  
Třída    Třídní učitel Zastupující učitel 

NSV1 Ing. Hana Dostálová 
Ing. Alena Tomková 

 

TU1 Mgr. Alena Opršalová Ak. soch. Petra Hluštíková 

EP1 Mgr. Jana Kotlanová Ing. Robert Suchánek 

PO1 Ing. Ludmila Kintrová Ing. Jana Plchová 

NVM2 Mgr. Miroslava Vítková Mgr. Alena Opršalová 

T2 Ing. Tomáš Čermák Ing. Marek Chládek 

EP2 Ing. Mikuláš Derňár Mgr. Jan Kala 

PD2 Ing. Jana Plchová Mgr. Miroslava Vítková 

NV3 Ak. soch. Lubomír Hluštík Ak. soch. Petra Hluštíková 

T3 Mgr. Jan Kala Ing. Mikuláš Derňár 

EU3 Ing. Robert Suchánek Mgr. Jana Kotlanová 

NSV4 
Ing. Alena Tomková 

 
Mgr. Miroslava Vítková 

 
 
 
 

3. Organizace praktické výuky  

Třída Učebna        Obor vzdělání    Učitel OV/Praxe 
Výuka 

v týdnu 

Počet 

žáků 

 

1. ročník – odborný výcvik 

TU1 T1 Truhlář Ing. Libor Špidlík L 
8 

TU1 T2 Truhlář Josef Palinek L 
9 

TU1 LU Keramik Jiří Brtnický L 7 

EP1 P Prodavač Mgr. Zdeňka Stöhrová L 9 

EP1 LE, E2 Elektrikář Milan Vykydal L 9 

EP1 LE, kovo Elektrikář Aleš Herčík L 8 



 

2. ročník - odborný výcvik 

T2 T2 Truhlář Josef Palinek  S 9 

T2 S2 Truhlář Petr Dvořáček s 8 

EP2 P Prodavač Mgr. Zdeňka Stöhrová S 12 

EP2 LE, E2 Elektrikář Milan Vykydal S 7+1 

EP2 LE, kovo Elektrikář Aleš Herčík S 7 

3. ročník - odborný výcvik 

EU3 E1 Elektrikář Karel  Jakubec L 
7 

EU3 LU Keramik Bc. Martina Brtnická L 6 

EU3 LU Keramik Pavel Tejkal L 1 

T3 S2 Truhlář Petr Dvořáček L 12+2 

1. až 4. ročník – praxe maturitních oborů 

NSV1  LU Výt. zprac. keramiky Bc. Martina Brtnická S 7 

NSV1  T1, T3 Nábytkářství Ing. Libor Špidlík S 10 

NVM2 T1, T3 Nábytkářství Ing. Libor Špidlík S 11 

NVM2 E1 
Mechanik 

elektrotechnik 
Karel Jakubec S 8 

NVM2  LU Výt. zprac. keramiky Klára Gonšorová Podle rozvrhu 8 

NV3 LU Výt. zprac. keramiky Klára Gonšorová Podle rozvrhu  7 

NV3 S1 Nábytkářství Jiří Toul S 15 

NSV4 S1 Nábytkářství  Jiří Toul S 9 

NSV4 LU Výt. zprac. keramiky Jiří Brtnický S  12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Organizace výchovy mimo vyučování (domov mládeže)  
Jméno Funkce Výchovná skupina č. Počet 

žáků 

Bc.,Mgr. Karel Hlavička Vedoucí vychovatel                 -                           - 

Bc.,Mgr. Antonín Loukota Vychovatel 1  17 

Jitka Greifová Vychovatelka 2  19 

 

 
 
 
5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Poradenská pomoc školy 

Koordinátor spolupráce se ŠPZ, poradenský pracovník školy: 

Mgr. Bc. Karel Hlavička, výchovný poradce, školní psycholog 

Poradenský pracovník školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a 

zajišťuje ve spolupráci s třídním učitelem pravidelnou komunikaci se zákonným zástupcem žáka nebo 

zletilým žákem. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními, která zajišťují návrhy 

podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci. 

Poradenská pomoc:  

PaedDr. Pavla Bojdová, školní metodik prevence 

Školní metodik prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci rizikového chování. 

Koordinátor plánu pedagogické podpory: třídní učitel žáka 

Zodpovídá za vypracování plánu pedagogické podpory pro žáka dle doporučení výchovného poradce, 

zajišťuje ve spolupráci s výchovným poradcem pravidelnou komunikaci se zákonným zástupcem žáka 

nebo zletilým žákem. Pravidelně komunikuje s ostatními vyučujícími žáka. 

Zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování: Ing. Mária Bašná 

Zodpovídá za dodržování platné legislativy a realizaci podpůrných opatření jednotlivými pedagogy.  

   

 

  

 

 

6. Klasifikace  ON – LINE  



 

Zákonní zástupci žáka se mohou informovat o jeho prospěchu, chování, seznamu vyučujících, aktuálním 

rozvrhu a kontrolovat jeho osobní údaje on-line  na webové stránce školy www.stredni-skola.cz, po 

kliknutí na odkaz "Klasifikace a rozvrh žáka" (sekce „Pro rodiče“). Heslo a přihlašovací jméno (login) ke 

zpřístupnění těchto údajů si mohou zákonní zástupci žáků 1. ročníků vyzvednout pouze osobně (v souladu 

se zákonem č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů), a to denně od 7,00 do 14,30 hodin na sekretariátě 

školy, budova Tyršova 500/6. Žáci 1. ročníků osobně obdrží svoje hesla proti podpisu a budou proškoleni o 

způsobu nakládání s nimi. 

 

 

 7. Rozvrh hodin   
 
Rozvrh hodin pro jednotlivé třídy je k dispozici na http://www.stredni-skola.cz 
 
Obědová přestávka 11:25 – 11:55, doba výuky: 
 
0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  
7:00-7:45 7:50-8:35 8:45-9:30 9:45-10:30 10:40-11:25 11:55-12:40 12:50-13:35 
 

7.  8. 
13:45-14:30 14:40-15:25 

 
  

 
8. Poučení k postupu při uvolnění z tělesné výchovy 

 

a) uvolnění z TV se týká žáků, kteří se z vážných zdravotních důvodů nemohou účastnit TV, zákon  

č. 561/2004 (školský zákon, v platném znění), § 67 odst. 2  

b) žádost o uvolnění z TV musí být řádně vyplněna (zejména diagnóza, doba trvání od-do), podepsána 

žákem, u nezletilých žáků zákonným zástupcem a potvrzena praktickým lékařem – viz níže. 

c) uvolnění z TV je nutné doložit nejpozději do 10. září, na druhé pololetí do 30. ledna  

d) pokud jsou všechny podmínky řádně splněny, žák je uvolněn z TV (uvedeno na vysvědčení)  

e) jestliže je žák uvolněn méně než na celé 3 měsíce, pak se na něj nevztahuje uvolnění z TV (žák není 

přítomen ve výuce) a bude klasifikován podle klasifikačního řádu, zároveň vypracuje seminární práci 

týkající se teoretických poznatků z TV (viz příloha)   

f) opakovanou absenci v TV řeší vyučující se ZŘTV, Ř. 

  

 

 

 
 

https://amsprd0411.outlook.com/owa/redir.aspx?C=xYPl8Y9wuUKUE8FlP0RVj9dsnZ8Rg9AIQRud4xnnlkExiiOySLgA5tPSECFKkEyxCKgZfRqIkRs.&URL=http%3a%2f%2fwww.stredni-skola.cz%2f
http://www.stredni-skola.cz/


 

 

 

 

Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy 

Žádám o uvolnění zčásti – zcela *) z výuky TV ze zdravotních důvodů 

Jméno a příjmení :….………………………………Datum narození: .……………..Třída: …….. 

Dne: …………… 

………………………    ………………………………………………. 

Podpis  žáka       Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka  

Vyjádření lékaře 

Doporučuji zčásti uvolnit z TV z těchto cviků: *) 

.……………………………..……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Doporučuji zcela uvolnit z TV z důvodu: *) ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

na dobu od : ……………………… do : ……………………….. 

Dne: …………………….               ………………………………. 

                Razítko a podpis lékaře 

 

Rozhodnutí ředitelky školy  č.j: ………………………….. ze dne ………………………….. 

Jméno a příjmení: ………………………………………………. Třída: …………………………… 

Uvolňuji Vás zcela – zčásti *) z v výuky tělesné výchovy od ………………….do…………………    

     

………………………………… 

 Razítko a podpis ředitelky školy 

*) nehodící se škrtněte 

 
 



 

D. Ostatní  informace 

E-mailové a telefonické kontakty na pedagogické pracovníky  

Učitelé teoretického vyučování: 
 

Bašná Mária Ing. 
basna@stredni-skola.cz 

tel.: 516474878 kl. 121 
Bašný Lubomír Ing. 

basny@stredni-skola.cz 

tel.: 516474878 kl. 108 

Čermák Tomáš, Ing. 
cermak@stredni-skola.cz 

tel.: 516474878 kl. 108 
Bojdová Pavla PaedDr. 

bojdova@stredni-skola.cz 

tel.: 516474878 kl. 132 

Derňár Mikuláš Ing. 
dernar@stredni-skola.cz 

tel.: 516474878 kl. 133 
Dostálová Hana Ing. 

dostalova@stredni-skola.cz 

tel.: 516474878 kl. 104 

Hluštíková Petra ak.soch. 
hlustikova@stredni-skola.cz 

tel.: 516474878 kl. 107 
Hluštík Lubomír ak.soch. 

hlustik@stredni-skola.cz 

tel.: 516474878 kl. 107 

Jurová Markéta Mgr. 

jurova@stredni-skola.cz 

tel.: 516474878 kl. 115 

Chládek Marek Ing. 
chladek@stredni-skola.cz 

tel.: 516474878 kl. 117 

Suchánek Robert Mgr.. 
suchanek@stredni-skola.cz 

tel.: 516474878 kl. 108 
Kala Jan Mgr. 

kala@stredni-skola.cz 

tel.: 516474878 kl. 106 

Kintrová Ludmila Ing. 
kintrova@stredni-skola.cz 

tel.: 516474878 kl. 105 
Kotlanová Jana Mgr. 

kotlanova@stredni-skola.cz 

tel.: 516474878 kl. 104 

Marešová Helena Ing. 
maresova@stredni-skola.cz 

tel.: 516474878 kl. 122 
Kováčová Jarmila Mgr. 

kovacova@stredni-skola.cz 

tel.: 516474878 kl. 115 

Opršalová Alena Mgr. 

oprsalova@stredni-skola.cz 

tel.: 516474878 kl. 132 

Plchová Jana Ing. 
plchova@stredni-skola.cz 

tel.: 516474878 kl. 106 

Chrištofová Jitka MgA. 
christofova@stredni-skola.cz 

tel.: 516474878 kl. 107 
Tomková Alena Ing. 

tomkova@stredni-skola.cz 

tel.: 516474878 kl. 104 

Vrbický Štěpán MgA. 
vrbicky@stredni-skola.cz 

tel.: 516474878 kl. 107 
Vítková Miroslava Mgr. 

vitkova@stredni-skola.cz 

tel.: 516474878 kl. 104 

  

Učitelé praktického vyučování: 

Brtnický Jiří 
brtnicky@stredni-skola.cz  

601 565 508 
Dvořáček Petr 

dvoracek@stredni-skola.cz  

516 474 878 kl. 112 

Herčík Aleš 

(vedoucí učitel odborného 

výcviku, 

) 

hercik@stredni-skola.cz  

tel.: 516 474 878 kl. 117 

537 020 117 

Jakubec Karel 
jakubec@stredni-skola.cz  

777 801 168 

Tejkal Pavel 
tejkal@stredni-skola.cz  

601 565 508 
Brtnická Martina Bc. 

brtnicka@stredni-skola.cz  

601 565 508 
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Palinek Josef 

palinek@stredni-skola.cz  

tel.: 516 474 878 kl.102 

 

Vykydal Milan 
vykydal@stredni-skola.cz  

777 801 168 

Zdeňka Stöhrová Mgr. 
stohrova@stredni-skola.cz  

tel.: 728 480 696 
Špidlík Libor 

spidlik@stredni-skola.cz  

tel.: 516 474 878 kl. 102 

 

Toul Jiří 
toul@stredni-skola.cz  

tel.: 516 474 878 kl. 112 
Gonšorová Klára 

gonsorova@stredni-skola.cz  

601 565 508 

  

Vychovatelé: 

Greifová Jitka 
greifova@stredni-skola.cz  

tel.: 516 474 878 kl. 129 

Hlavička Karel Mgr. et Bc, 

(vedoucí vychovatel) 

hlavicka@stredni-skola.cz  

tel.: 516 474 878 kl. 129 

733 531 768 

Loukota Antonín Mgr. 
loukota@stredni-skola.cz  

tel.: 516 474 878 kl. 129     

  

 

Stravování  

Školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění. 

Objednávání a odhlašování stravy 

Strávník si zapůjčí stravovací čip, jenž je zálohován částkou 120,- Kč, která bude vyplacena při jeho vrácení 

(pokud tak učiní nejpozději do dvou měsíců od ukončení studia). Pomocí čipu bude hodnota odebrané 

stravy účtována na konto strávníka. Čip je nutné nosit denně pro výdej stravy. V případě ztráty 

stravovacího čipu lze zakoupit nový. Objednávat a odhlašovat stravu lze pomocí čipu  

na objednávkovém panelu, v kanceláři vedoucí stravování, na tel. čísle 516 474 472, na internetu – 

www.strava.cz  (číslo zařízení 0125). 

Všechny objednávky a odhlášky je nutné učinit nejpozději do 9.00 hod předcházející den.  

Školní jídelna připravuje stravu žákům a pracovníkům školy v době jejich pobytu ve škole. Pokud 

strávník onemocní, může si první den nemoci oběd odebrat do jídlonosiče, obědy na další dny  

je povinen odhlásit. V případě nepřítomnosti ve škole z jiných důvodů než nemoci, je strávník rovněž 

povinen stravu odhlásit. Neodhlášená strava bude v uvedených případech žákům odebírajícím 

dotovanou stravu doúčtována plnou částkou vzhledem k provozním nákladům, tzn. budou povinni 

uhradit plnou (nedotovanou) cenu oběda. 

Za neodebranou přihlášenou stravu se neposkytuje finanční náhrada. 

 

 

Placení stravného 

Stravné se hradí formou trvalého příkazu na Vašem účtu na naše konto u České spořitelny Letovice, 

mailto:palinek@stredni-skola.cz
mailto:stohrova@stredni-skola.cz
mailto:spidlik@stredni-skola.cz
mailto:toul@stredni-skola.cz
mailto:gonsorova@stredni-skola.cz
mailto:greifova@stredni-skola.cz
mailto:hlavicka@stredni-skola.cz
mailto:loukota@stredni-skola.cz
http://www.strava.cz/


 

č.ú. 1360892369/0800. Úhrada bude prováděna vždy k 20. dni předchozího měsíce (tzn. do 20. srpna na 

měsíc září). K platbám je důležitý tzv. variabilní symbol. Pro studenty odebírající pouze oběd  

je nutný trvalý příkaz na částku 600,- Kč.  

Žáci ubytovaní v domově mládeže budou měsíčně platit za stravu 1.800,- Kč a za ubytování 900,- Kč, 

celkem je tedy nutný trvalý příkaz na částku 2.700,- Kč. 

Pokud má někdo zájem provádět zálohové platby na delší období (pololetí, celý školní rok), částka se 

poměrně zvýší podle počtu měsíců. 

Počítačový systém je založen na tom, že si žák nemůže objednat stravu bez předem složené finanční 

částky. 

Vyúčtování a kontrola stravného 

Vyúčtování je prováděno jedenkrát ročně, vždy na konci školního roku. Pokud vzniknou pochybnosti  

o tom, jakou stravu Vaše dítě objednalo nebo odebralo, máte možnost nahlédnout kdykoliv do jeho konta 

na internetu nebo v kanceláři školní jídelny. 

 

Stravovací provoz: 

Alena Doskočilová 
516 474 878 kl. 119 

739 406 086 
doskocilova@stredni-skola.cz 

 

Projekty školy, kurzy 
 

 Enersol 
 Ukážeme vám, co ve vás vězí 
 Postrav most 
 Praxe do škol 
 Ekoškola 
 Dny stavebnictví a bydlení 
 Dřevo materiál budoucnosti 
 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 
 Erasmus+, zahraniční stáže studentů 

- informace na příslušných odkazech na www.stredni-skola.cz   

 

 

Letovice 1.9.2017 

 

 

 

mailto:budisova@stredni-skola.cz
http://www.stredni-skola.cz/cs/enersol
http://www.stredni-skola.cz/cs/tyden-stavebnictvi-a-bydleni
http://www.stredni-skola.cz/cs/drevo-material-budoucnosti
http://www.stredni-skola.cz/
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