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a) Základní údaje o škole   

Název školy dle zřizovací listiny:  
Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 

Sídlo školy: Tyršova 781, 751 31 Lipník nad Bečvou 

Právní forma: Příspěvková organizace 

IČO: 00 845 370 
DIČ: CZ 008 453 70 
REDIZO: 600 171 337 
Identifikátor právnické osoby: 600 171 337 
Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

Údaje o vedení školy: 

Ředitel: Mgr. Michael Tesař, statutární zástupce právnické osoby  
– na základě výběrového řízení byl jmenován do funkce od 1.9.2019  

Zástupce ředitele pro vzdělávání a výchovu: 
Ing. Petr Obadal – statutární zástupce ředitele školy. 

Zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz:  
Mgr. Hana Svatoňová 

Vedoucí domova mládeže:  
paní Martina Rešková 

Údaje o školské radě: 
Školská rada SŠE Lipník nad Bečvou byla zřízena dne 3.6.2016, 
Dne 15.3.2019 proběhly volby do nové školské rady.  
Od 3.6.2019 byla zřízena nová školská rada.  
Počet členů školské rady: 3. 

Složení školské rady: 
Ing. Petr Hendrych – zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a žáků zletilých 
Ing. Miroslav Chyška – zástupce pedagogických pracovníků, předseda školské rady 
Mgr. et Mgr. Ondřej Vlček – zástupce zřizovatele 

Součásti školy a jejich IZO: 
1. Střední škola        IZO: 130 001 457 
2. Domov mládeže   IZO: 172 102 057 
3. Školní jídelna       IZO: 172 102 065 

Budovy školy: 

Budovy – pracoviště: Adresa: 

Ředitelství, teoretická výuka Tyršova 781, 751 31 Lipník nad Bečvou 

Praktická výuka Na Horecku 556, 751 31 Lipník nad Bečvou 

Praktická výuka – polygon Osmek 45a, 750 02 Přerov 

Domov mládeže (jídelna) Bratrská 1114, 751 31 Lipník nad Bečvou 

Sportovní hala B. Němcové 1446, 751 31 Lipník nad Bečvou 
 
Telefon:      581 773 740   

Adresa pro dálkový přístup:   
e-mail:      sse@sse-lipniknb.cz  
www stránky:      www.sse.lipniknb.cz 

Datová schránka:    bqvxrbw 
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Charakteristika školy:  

Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 se specializuje na výuku 
výpočetní techniky a elektrotechniky. Sídlí v Lipníku nad Bečvou, kde se nachází škola 
(teoretická výuka, ředitelství), budova praktické výuky (dílen), sportovní hala a domov 
mládeže s jídelnou a společenským sálem. Součástí školy je odloučené pracoviště 
v Přerově, tzv. polygon, určené pro práce pod napětím (PPN) na zařízení nízkého napětí 
(NN). Jedná se o unikátní pracoviště pro odborný výcvik elektro oborů, umožňující mj. výcvik 
ve výškách.  

Střední škola elektrotechnická je ryze technickou školou, která vychovává a vzdělává mladou 
generaci, která nachází perspektivní uplatnění v národním hospodářství, konkrétně zejména 
v sektoru výrobního průmyslu, energetiky, elektrotechniky, robotiky, stavebnictví, dopravy a 
informační technologie. Na škole studují žáci z regionu Lipenska, Přerovska, Hranicka, ale i 
z okresů Olomouc, Prostějov, Nový Jičín, Kroměříž aj. Žáci z větší vzdálenosti využívají 
ubytování v domově mládeže, který zajišťuje jejich celodenní stravování a volnočasové 
aktivity mj. i ve vlastní sportovní hale.  

Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj.  

Střední škola elektrotechnická je partnerskou školou Skupiny ČEZ. Dále spolupracuje 
s řadou velkých společností, ale i středních a malých firem v regionu střední Moravy. 
Spolupráce má formu exkurzí na pracovištích, besed a přednášek, praxe žáků ve firmách, 
realizace odborného výcviku ve firmách, možnosti získání firemního stipendia pro žáky, 
společné prezentační akce apod. Škola je členem Okresní hospodářské komory Přerov. 
Spolupracuje rovněž se Svazem průmyslu a dopravy České republiky. 

Podpisem dlouhodobé smlouvy o spolupráci dne 14.4.2021 se společnost S-Power 
Energies, s.r.o., stala partnerskou firmou pro výuku fotovoltaických systémů.   

Střední škola elektrotechnická spolupracuje se základními školami široce chápaného 
regionu. Pořádá pro ně soutěž Objev v sobě ajťáka a Objev v sobě elektrikáře (ve školním 
roce 2020-2021 nerealizována). Účastní se prezentací škol na ZŠ během třídních schůzek 
aj. Se ZŠ Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315 zahájila partnerskou spolupráci v projektu 
IKAPOK II., KA3, CKP18. Konkrétními aktivitami jsou kroužky pro žáky druhého stupně 
v oblasti virtuální reality nebo workshop o moderních technologiích.   

Škola je zastoupena v Pedagogické radě Vysoké školy báňské – Technické univerzity 
Ostrava. Dále spolupracuje např. na pořádání odborných přednášek s katedrou informatiky 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a Fakultou aplikované informatiky Univerzity 
Tomáše Bati.   

Ve škole se ve školním roce 2020-2021 vyučovali čtyřleté maturitní obory Informační 
technologie – švp: aplikace osobních počítačů, Elektrotechnika – švp: elektronické 
počítačové systémy a Mechanik elektrotechnik – švp: slaboproudá a silnoproudá zařízení. 
Dále tříletý učební obor s výučním listem Elektrikář – švp: slaboproud a silnoproud. Všechny 
tři elektrotechnické obory jsou základem pro získání osvědčení z vyhlášky 50/1978Sb. o 
odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

V průběhu jarních a letních měsíců 2021 pedagogický sbor intenzivně pracoval na tvorbě 
nových školních vzdělávacích programů (ŠVP). Reagoval tak na ustanovení nových 
rámcových vzdělávacích programů (RVP) ze strany MŠMT v roce 2020. Cílem nových 
programů je modernizace a inovace zvláště odborných předmětů, v návaznosti na aktuální 
technologický vývoj, a rovněž rozšíření palety vzdělávacích programů o program reflektující 
dynamický rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Nové programy také více začleňují odborná 
témata do všeobecných předmětů, podporují projektovou výuku a přesněji definují profil 
absolventa i prvky duálního vzdělávání.  

Nové školní vzdělávací programy jsou následující: Informační technologie – odborné 
zaměření: Programování a počítačové systémy, Elektrotechnika – odborné zaměření: 
Mikroprocesorové a řídící systémy, Mechanik elektrotechnik – odborné zaměření: 
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Silnoproud, slaboproud a energetika, Elektrikář – odborné zaměření: Silnoproud, slaboproud 
a energetika, Elektrikář – odborné zaměření: Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika.  

Podle nových školních vzdělávacích programů, schválených školskou radou dne 31.8.2021, 
se vyučují první ročníky od 1.9.2021.  

Počet žáků školy  

K 1. září 2020 byl počet žáků školy následující: 

Podle oborů 
18-20-M/01 Informační technologie 33 žáků 
26-41-M/01 Elektrotechnika  46 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 47 
26-51-H/01 Elektrikář   67 
Celkem     193 

Podle ročníků 
První ročník     62 žáků 
Druhý ročník     50 
Třetí ročník     49 
Čtvrtý ročník (již pouze maturitní obory) 32 
Celkem     193 

Podle pohlaví 
Počet chlapců     189 žáků 
Počet dívek     4 žákyň 
Celkem     193 

Stav tříd:     10 tříd 

Počet žáků školy k 1.9.2021 

Podle oborů 
18-20-M/01 Informační technologie 48 žáků meziročně nárůst/pokles  45 % + 
26-41-M/01 Elektrotechnika  58     26 % + 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 59     26 % + 
26-51-H/01 Elektrikář (obě zaměření) 70     4 % + 
Celkem     235 

Podle ročníků 
První ročník     99 žáků 
Druhý ročník     60 
Třetí ročník     54 
Čtvrtý ročník (již pouze maturitní obory) 22 
Celkem     235 

Podle pohlaví 
Počet chlapců     230 žáků 
Počet dívek     5 žákyň 
Celkem     235 

Stav tříd:     12,5 tříd 

Z důvodu pozitivního vývoje počtu žáků lze konstatovat úspěšné zvládnutí krizové fáze školy. 
Z toho plyne změna klíčového cíle v dalším rozvoji ze zacílení na zvyšování počtu žáků nad 
kritickou úroveň (kvantita) k soustředění se na kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu, 
včetně výsledků maturitní a závěrečné zkoušky (kvalita).    
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b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny v Rejstříku 
škol a školských zařízení MŠMT   

Kód 
oboru Popis oboru Forma 

vzdělávání 

Cizí 
vyučovací 
jazyk 

Délka 
vzdělávání 

Kapacita 
oboru Platnost   Dobíhající 

obor 

18-20-
M/01  

Informační 
technologie Denní Ne 4 r. 0 měs. 120 Platné Ne 

26-41-
M/01  Elektrotechnika  Denní Ne 4 r. 0 měs. 120 Platné Ne 

26-41-
L/01  

Mechanik 
elektrotechnik  Denní Ne 4 r. 0 měs. 480 Platné Ne 

26-51-
H/01  Elektrikář Denní Ne 3 r. 0 měs. 90 Platné Ne 

Ředitel školy podal v srpnu 2021 žádost zřizovateli o změnu kapacity oborů v Rejstříku. 
Obsahem změny bylo navýšení kapacity oboru 26-51-H/01 Elektrikář z 90 na 180 žáků 
z důvodu výuky dvou odborných zaměření oboru. Recipročně žádal o snížení kapacity oboru 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik z 480 na 360 žáků. Žádost doporučil k schválení Odbor 
školství a mládeže Olomouckého kraje a následně Výbor pro vzdělávání, výchovu a 
zaměstnanost. Rada Olomouckého kraje dne 13. 9. 2021 žádost schválila pod bodem 
UR/30/40/2021, s účinností od 1.9.2022.  

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  

Organizační schéma platné od 1.7.2020 
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Organizační řád má tři stupně řízení. V čele školy stojí ředitel na 3. stupni řízení.  

Zaměstnanci školy se dělí na tři organizační útvary. V čele útvaru vzdělávání a výchovy stojí 
zástupce ředitele pro vzdělávání a výchovu, jenž je zároveň zástupcem statutárního orgánu. 
Pedagogický sbor (kromě vychovatelů na domově mládeže) se skládá z učitelů všeobecných 
a odborných předmětů (úseku teoretické výuky) a učitelů odborného výcviku (úseku 
praktické výuky). Učitelé teoretické výuky jsou organizováni do předmětových komisí 
humanitních věd, přírodních věd a odborných předmětů. Učitelé odborného výcviku jsou 
součástí předmětové komise odborného výcviku. Předmětové komise jsou řízeny předsedy 
předmětových komisí. Porady předmětových komisí probíhaly jednou měsíčně (po uzavření 
škol probíhaly on-line).   

Mezi učiteli teoretické výuky jsou určeny následující funkce: výchovný poradce, preventista 
školy, koordinátor EVVO, metodik ICT a třídní učitelé.   

Výuka odborného výcviku probíhala na pracovištích v Lipníku nad Bečvou, Na Horecku a 
v Přerově, Osmek. Mezi učiteli odborného výcviku je určena funkce garanta výuky 
fotovoltaických systémů a koordinátora školení práce pod napětím (PPN).  

V čele útvaru ekonomiky a provozu stojí zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz. Útvar 
ekonomiky a provozu dále tvoří účetní, vedoucí školní jídelny podle § 124, odst. 4 ZP, kuchař 
podle § 124, odst. 4 ZP, provozní technik podle § 124, odst. 4 ZP, kuchařky a uklízečky. 
Částečně sem patří také ekonomická, spisová a personální pracovnice, jejíž pracoviště je 
však na sekretariátu školy a je podřízena přímo řediteli školy.  

V čele útvaru domova mládeže stojí vedoucí domova mládeže. Útvar dále tvoří vychovatelé 
a uklízečka.   

Organizační řád, jehož základním principem je dělení na tři organizační útvary, vychází ze 
skutečnosti provozní a ekonomické komplikovanosti Střední školy elektrotechnické (jídelna, 
několik budov ve dvou městech, doplňková činnost) a reaguje na ni tak, že vyčlenil 
provozně-ekonomické pracovníky do samostatného útvaru v čele se zástupcem ředitele. 
Nastavil optimální strukturu pracovních pozic, včetně kompetencí a odpovědností. Jeho 
cílem je kvalitní výchovně-vzdělávací proces, funkční provoz, ekonomická stabilita a celkový 
rozvoj školy. 

Počty zaměstnanců ve školním roce 2020-2021 (stav k 30.6.2021) 

Pozn.: včetně zaměstnanců na zkrácené úvazky a dohody 

Učitelé všeobecných a odborných předmětů (teoretické výchovy),  19 
včetně vedení školy  
Učitelé odborného výcviku       7   
Vychovatelé na DM        3 
Nepedagogičtí pracovníci       13 
Celkem         42 

d) Údaje o přijímacím řízení   

Struktura oborů a počet tříd schválené Radou Olomouckého kraje ve školním roce 2021-
2022 

18-20-M/01  Informační 
technologie  

0,5 třídy  

26-41-M/01  Elektrotechnika  0,5 třídy  
26-41-L/01  Mechanik 

elektrotechnik  
1 třída  

26-51-H/01  Elektrikář  1,5 třída  

Z důvodu vysokého počtu přihlášek do prvního kola oborů Informační technologie a 
Elektrotechnika požádal ředitel školy o navýšení počtu tříd v těchto oborech na 1,0. Rada 
Olomouckého kraje dne 29.3.2021 žádost schválila.  



 8 

Harmonogram přijímacího řízení v roce 2020 

První kolo přijímacího řízení 
První kolo přijímacího řízení, včetně organizace jednotných přijímacích zkoušek, se z důvodu 
uzavření škol jako opatření proti šíření Covid-19 řídilo opatřením obecné povahy č.j. MŠMT-
43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy č.j. MŠMT-1452/2021-1 a dodatků č.j. 
MŠMT-4337/2021-1 a č.j. MŠMT-4337/2021-3, 4 a 6). 

27. ledna Kritéria přijímacího řízení zveřejněna na webu školy a veřejně 
přístupném místě 

1. března  Termín odevzdání přihlášky ke studiu 
3.-4. května Jednotná přijímací zkouška u maturitních oborů (český jazyk a 

literatura a matematika), podle opatření se nekonala u oboru Mechanik 
elektrotechnik 

19. května  Přijímací řízení, výsledky  
2. června Termín odevzdání zápisových lístků 

Druhé kolo přijímacího řízení 
1. června Kritéria přijímacího řízení zveřejněna na webu školy a veřejně 

přístupném místě 
9. června  Termín odevzdání přihlášky ke studiu 
10. června  Přijímací řízení, výsledky  

Třetí kolo přijímacího řízení 
28. června   Kritéria přijímacího řízení zveřejněna na webu školy a veřejně  

přístupném místě 
1. července  Termín odevzdání přihlášek (žádná přihláška) 
2. července  Přijímací řízení, výsledky (nerealizováno) 
 
 
Výsledky prvního kola přijímacího řízení 

Studijní obory dle klasifikace vzdělání Počet platných 
přihlášek  

Počet 
odevzdaných 

ZL 
Kód Název 

18-20-M/01 Informační technologie 50 22 

26-41-M/01 Elektrotechnika 42 20 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 29 19 

26-51-H/01 Elektrikář 54 30 

 Celkem 175 91 

Výsledky druhého kola přijímacího řízení 

Studijní obory dle klasifikace vzdělání Počet platných 
přihlášek  

Počet 
odevzdaných 

ZL 
Kód Název 

18-20-M/01 Informační technologie 2 2 

26-41-M/01 Elektrotechnika 0 0 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 1 1 

26-51-H/01 Elektrikář 4 4 

 Celkem 7 7 
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Celkové výsledky přijímacího řízení – stav k 31. srpnu 2021 

Studijní obory dle klasifikace vzdělání Počet platných 
přihlášek 

Počet 
odevzdaných 

ZL 
Kód Název 

18-20-M/01 Informační technologie 52 24 

26-41-M/01 Elektrotechnika 42 20 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 30 20 

26-51-H/01 Elektrikář 58 34 

 Celkem 182 98 

Přijímání do vyššího ročníku 

Studijní obory dle klasifikace vzdělání Počet platných 
přihlášek a 

rozhodnutí o 
přijetí 

Ročník 

Kód Název 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 
8 (absolventi oboru 
Elektrikář) 

Třetí  

26-51-H/01 Elektrikář 1 Druhý 

 Celkem 9  

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, včetně výsledků závěrečných 
zkoušek, maturitních zkoušek 

Výsledky vzdělávání žáků 

28.06.2021

PV P NP NH Průměrná Neomluvená

1B 14 2 12 0 0 2,12 28,00 0,00 Ing. Hana Ledvinová

1C 20 0 16 4 0 2,60 49,85 4,05 Mgr. Michaela Albrechtová

1EF 26 3 20 2 1 2,31 31,38 0,65 Ing. Josef Doležel

2B 7 0 7 0 0 2,21 49,29 3,14 RNDr. Ondřej Zezula

2C 18 0 14 1 3 2,76 77,82 0,06 Ing. Irena Kleinová

2EF 26 1 21 3 1 2,35 43,35 6,08 RNDr. Ondřej Zezula

3B 11 0 8 3 0 2,63 68,09 2,00 Mgr. Hana Víšková

3C 24 0 24 0 0 2,45 20,75 0,00 Ing. Irena Kleinová

3E 12 3 7 1 1 2,28 44,75 1,83 Mgr. Hana Víšková

4BEF 31 1 23 6 1 2,51 13,87 2,45 PaedDr. Eva Křemenková

Celkem 189 10 152 20 7 2,42 42,72 2,03 -

Souhrnná statistika tříd
2. pololetí školního roku 2020/2021

zpracováno dne: 

Třída
Počet 
žáků

z toho hodnocení Průměr 
třídy

Absence ve třídě
Třídní učitel

 

Výchovně-vzdělávací proces, a tedy i prospěch a absence ve školním roce 2020-2021, byly 
výrazně ovlivněny uzavřením škol následkem pandemie Covid-19. 

Distanční vzdělávání se řídilo podle manuálů MŠMT. Jednotnou informační platformou 
vzdálené výuky pro učitele, žáky i zákonné zástupce byl Edookit. Distanční výuka měla 
formu synchronní (online hodina) a asynchronní (zadaný úkol). Synchronní výuka probíhala 
jednotně a závazně přes komunikační platformu ZOOM meeting. Mezi synchronní a 
diachronní formou byl vyvážený poměr, přizpůsobený charakteru předmětu, přičemž ředitel 
školy určil minimální počet synchronní formy týdně.   
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Distanční vzdělávání probíhalo ve všech předmětech. Rozvrh hodin byl mírně modifikován a 
redukován, v zásadě však zachován podle prezenční výuky. O organizaci a jejích změnách 
byli rodiče a zákonní zástupci vždy informováni sděleními ředitele v informačním systému 
Edookit. Pedagogické rady i porady předmětových komisí se konaly online formou.  

Ve více než půlročním období distanční výuky nenastal vážný problém v její organizaci a 
kvalitě výuky. Většina pedagogů zahájila online výuku bezprostředně po uzavření škol, kdy 
byli proškoleni na využití Edookit a ZOOM. Ojedinělé případy absence synchronní výuky byly 
řešeny individuálně.   

Většina žáků respektovala první zásadu distančního vzdělávání, že je povinné. Omlouvání 
probíhalo elektronickou formou (nafocením podpisu zákonného zástupce a posláním 
v systému Edookit třídnímu učiteli). Velmi vážné případy nerespektování školních povinností 
vyústily v průběhu školního roku k zanechání studia podle §68, odstavce 1 (1 žák) a 
odstavce 2 (6 žáků).     

Průběh distančního vzdělávání v období uzavření škol: 

5. října  Omezení sportovních aktivit v tělesné výchově 
12. října Zákaz přítomnosti žáků ve škole a počátek distančního vzdělávání (prezenční  

výuka směla pokračovat v praktické výuce, mj. v odborném výcviku)  
14. října Zákaz přítomnosti žáků ve škole a zahájení distančního vzdělávání ve všech 

předmětech 
18. listopadu Možnost individuálních prezenčních konzultací 
25. listopadu Obnovena prezenční výuka žáků posledních ročníků (4BEF a 3C) a prezenční  

výuka praktické výuky ve všech ročnících  
4. ledna Zákaz přítomnosti žáků ve škole, pouze distanční výuka (prezenčně pouze 

nepovinné individuální konzultace) 
14. dubna Povoleny skupinové konzultace žáků posledních ročníků a žáků ohrožených 

školním neúspěchem (podmínkou je testování AG testem) – využívány zvláště 
v odborném výcviku 

26. dubna Obnovena prezenční výuka praktické výuky (hromadné testování žáků AG 
testem) 

24. května Obnovena prezenční výuka všech předmětů (hromadné testování žáků AG 
testem) 

 
Souhrnná statistika závěrečného prospěchu a absence v letech 2013–2021 

Třída Počet 
žáků 

Hodnocení 
Průměr třídy 

Absence ve třídě 

PV P NP NH Průměrná Neomluvená 

2013 218 0 157 39 22 2,95 68,93 1,18 

2014 190 3 155 25 7 2,84 52,21 1,99 

2015 158 2 117 19 20 2,88 79,88 1,75 

2016 136 3 98 24 11 2,95 63,53 1,23 

2017 112 4 83 20 5 2,82 63,97 1,31 

2018 129 1 108 11 9 2,81 64,13 2,51 

2019 141 2 101 24 14 2,89 55,74 1,86 

2020 154 5 127 14 8 2,59 22,87 1,00 

2021 189 10 152 20 7 2,42 42,72 2,03 

 

Výuka anglického jazyka v prvních ročnících probíhala podle nových charakteristik předmětů, 
platných od 1.9.2020 jako dodatky ve stávajících školních vzdělávacích programech. 
Zásadní inovací je systematická výuka odborné angličtiny, a to ve všech ročnících všech 
oborů.  
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V průběhu školního roku nebo jeho části celkem 4 žáci měli výuku přizpůsobenou jejich 
potřebám podle individuálního vzdělávacího plánu. 2 žáci měli ustanoveny pedagogické 
intervence. Ty byly s platností od 17. února 2021 popsány (identifikace žáka, organizace, 
vyhodnocení) ve vnitřní směrnici č. 23 Pedagogické intervence. Můžeme konstatovat velmi 
kladný přínos PI u obou žáků.   

Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 

Řádný termín (květen–červenec 2021) 

Legislativa 

Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3267/2021-1 Maturitní zkoušky 
Nekonání písemné zkoušky z českého a cizího jazyka: V jarním zkušebním období 2021 žák … koná 
v profilové části maturitní zkoušky zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní 
zkoušky před zkušební maturitní komisí; hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří 
pouze hodnocení ústní zkoušky. To platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky maturitní zkoušky uvedených 
žáků. 
Harmonogram 

24. května Státní část, didaktický test z matematiky a anglického jazyka 
25. května Státní část, didaktický test z českého jazyka a literatury 
7. června Profilová část, praktická zkouška MZ 
21.-23. června Profilová část, ústní zkouška MZ 
29. června Slavnostní předání maturitních vysvědčení   
7.-9. července Mimořádný termín didaktických testů (součást řádného termínu) 

Výsledky 

A/ Úspěšnost (povinné zkoušky) 

Kód oboru 
Obor 
vzdělávání 

Maturitní 
zkouška 
(část) 

Počet žáků, 
kteří konali 
MZ 

Počet žáků, 
kteří 
nekonali MZ 

Počet žáků, 
kteří uspěli u 
MZ 

Počet žáků, 
kteří uspěli u 
MZ v % 

Státní část – didaktický test  
18-20-M/01 
Informační 
technologie 
26-41-M/01 
Elektrotechnika 
26-41-L/01 
Mechanik 
elektrotechnik 

Český jazyk 
a literatura  

32* 0 28 87,50 % 

Anglický 
jazyk 

27 0 26 96,30 % 

Matematika  6 0 4 66,67 % 

Profilová část – praktická zkouška 

 Praktická 
zkouška 

31 0 31 100,00 % 

Profilová část – ústní zkouška 

 PPS / ELN 31 0 27 87,10 % 

 ARP / ELT 32* 0 29 90,63 % 
 
Pozn.:  
PPS: Počítačové sítě a systémy (obor Informační technologie) 
ELN: Elektronika (obory Elektrotechnika a Mechanik elektrotechnik) 
ARP: Architektura počítačů (obory Informační technologie a Elektrotechnika) 
ELT: Elektrotechnika (obor Mechanik elektrotechnik)  
*: včetně žáka konajícího zkoušku v druhém opravném termínu 
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B/ Klasifikace 
 
Kód oboru 
Obor 
vzdělávání 

Maturitní 
zkouška 
(část) 

Klasifikace 

1 2 3 4 5 Známka 
Ø 

Státní část – didaktický test  
18-20-M/01 
Informační 
technologie 
26-41-M/01 
Elektrotechnika 
26-41-L/01 
Mechanik 
elektrotechnik 

Český jazyk 
a literatura  

Pouze prospěl / neprospěl, viz výše 

Anglický 
jazyk 

Pouze prospěl / neprospěl, viz výše 

Matematika  Pouze prospěl / neprospěl, viz výše 

Profilová část – praktická zkouška 

 Praktická 
zkouška 

7 7 11 6 0 2,52 

Profilová část – ústní zkouška 

 PPS / ELN 3 5 7 12 4 3,29 

 ARP / ELT 7 5 13 4 3 2,72 
 
C/ Závěr 
Prospěl s vyznamenáním: 2 žáci 
Prospěl: 22 žáků 
Neprospěl: 8 žáků (včetně žáka konajícího druhý opravný termín MZ) 
 
Opravný termín (září 2021) 

Harmonogram 

1. září Státní část, didaktický test z matematiky a anglického jazyka 
2. září Státní část, didaktický test z českého jazyka a literatury 
9. září  Profilová část, ústní zkouška MZ 

Výsledky 

A/ Úspěšnost 

Kód oboru 
Obor 
vzdělávání 

Maturitní 
zkouška 
(část) 

Počet žáků, 
kteří konali 
MZ 

Počet žáků, 
kteří 
nekonali MZ 

Počet žáků, 
kteří uspěli u 
MZ 

Počet žáků, 
kteří uspěli u 
MZ v % 

Státní část – didaktický test  
18-20-M/01 
Informační 
technologie 
26-41-M/01 
Elektrotechnika 
26-41-L/01 
Mechanik 
elektrotechnik 

Český jazyk 
a literatura  

3 0 2 66,67 % 

Anglický 
jazyk 

2* 0 1 50,00 % 

Matematika  1 0 0 00,00 % 

Profilová část – ústní zkouška 

 PPS / ELN 4 0 4 100,00 % 

 ARP / ELT 3 0 2 66,67 % 

Pozn.:  
*: včetně žáka konajícího zkoušku v druhém opravném termínu 
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B/ Klasifikace 

Kód oboru 
Obor 
vzdělávání 

Maturitní 
zkouška 
(část) 

Klasifikace 

1 2 3 4 5 Známka 
Ø 

Státní část – didaktický test  
18-20-M/01 
Informační 
technologie 
26-41-M/01 
Elektrotechnika 
26-41-L/01 
Mechanik 
elektrotechnik 

Český jazyk 
a literatura  

Pouze prospěl / neprospěl, viz výše 

Anglický 
jazyk 

Pouze prospěl / neprospěl, viz výše 

Matematika  Pouze prospěl / neprospěl, viz výše 

Profilová část – ústní zkouška 

 PPS / ELN 0 0 1 3 0 3,75 

 ARP / ELT 0 0 0 2 1 4,33 
 
C/ Závěr 
Prospěl: 4 žáci (včetně žáka konajícího druhý opravný termín MZ) 
Neprospěl: 4 žáci  

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 

Řádný termín (červen–červenec 2021) 

Legislativa 

Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3258/2021-1 Závěrečné zkoušky  

Na SŠE Lipník se závěrečná zkouška skládala z praktické zkoušky a písemné zkoušky podle 
odst 5.: Závěrečná zkouška v oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, se ve 
školním roce 2020/2021 skládá z praktické zkoušky, a dále z písemné zkoušky, nebo ústní zkoušky podle výběru 
ředitele školy. Písemná zkouška trvá nejdéle 270 minut. Věta první a druhá platí i pro všechny opravné nebo 
náhradní zkoušky závěrečné zkoušky. 

Harmonogram 

1. června  Písemná zkouška ZZ 
2.-3. června Praktická zkouška ZZ 
8. června Slavnostní předání vysvědčení o ZZ a výučních listů 

Výsledky 

A/ Úspěšnost 

Kód oboru 
Obor 
vzdělávání 

Závěrečná 
zkouška 
(část) 

Počet žáků, 
kteří konali 
ZZ 

Počet žáků, 
kteří nekonali 
ZZ 

Počet žáků, 
kteří uspěli u 
ZZ 

Počet žáků, 
kteří uspěli u 
ZZ v % 

26-51-H/01 
Elektrikář 

Písemná 
zkouška  

24 0 21 87,5 % 

Praktická 
zkouška 

24 0 24 100 % 

ZZ celkový 
výsledek 

24 0 21 87,5 % 
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B/ Klasifikace 
 
Kód oboru 
Obor 
vzdělávání 

Závěrečná 
zkouška 
(část) 

Klasifikace (známka) 

1 2 3 4 5 Známka 
Ø 

26-51-H/01 
Elektrikář 

Písemná 
zkouška  

0 3 4 14 3 3,71 

Praktická 
zkouška 

3 15 5 1 0 2,79 

Opravný termín (září 2021) 

Harmonogram 

3. září   Písemná zkouška ZZ 

Výsledky 

A/ Úspěšnost 

Kód oboru 
Obor 
vzdělávání 

Závěrečná 
zkouška 
(část) 

Počet žáků, 
kteří konali 
ZZ 

Počet žáků, 
kteří nekonali 
ZZ 

Počet žáků, 
kteří uspěli u 
ZZ 

Počet žáků, 
kteří uspěli u 
ZZ v % 

26-51-H/01 
Elektrikář 

Písemná 
zkouška  

3 0 1 33,3 % 

Celkový výsledek 
po řádném a 
opravném termínu 

24 0 22 91,67 % 

 
B/ Klasifikace 
 
Kód oboru 
Obor 
vzdělávání 

Závěrečná 
zkouška 
(část) 

Klasifikace (známka) 

1 2 3 4 5 Známka 
Ø 

26-51-H/01 
Elektrikář 

Písemná 
zkouška  

0 0 0 1 2 4,67 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Postupuje se dle Školní preventivní strategie v oblasti prevence rizikového chování. 

Cílem prevence je výchova ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního 
chování, výchova k zodpovědnosti za své chování. Pedagogové vedou žáky k osvojování 
mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a 
individualitu žáka. ŠPS je zaměřena na dlouhodobé komplexní působení na osobnost žáka, 
pomoc při řešení problémů, spolupráci s rodiči, organizacemi a úřady. 

Rizikové chování žáků sledují pedagogové běžným každodenním sledováním žáků 
z hlediska prospěchu, chování a docházky do školy. Zvláště se zaměřují na projevy drog, 
alkoholu a gamblerství. 

Žáci jsou poučeni na BOZP, především bezpečnost při přesunech, na dodržování pravidel 
osobní bezpečnosti při školních a mimoškolních aktivitách, dále na nebezpečí zneužívání 
návykových a psychotropních látek a na povinnost poskytnout první pomoc. 

Žáci jsou vedeni k samostatnosti, zodpovědnosti za své jednání, zdravé cílevědomosti a 
zájmu vzdělávat se celý život.  
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Z důvodu přísných epidemiologických opatření se řada aktivit nemohla uskutečnit. V průběhu 
online výuky a elektronickou, případně telefonickou komunikací se učitelé snažili žáky 
motivovat, pozitivně naladit, případně i odbourat jejich tíseň i pocity osamění. V jednom 
případě intervenovala ve prospěch žáka s vážnými prospěchovými i osobními problémy – ve 
spolupráci se zákonným zástupcem – externí školní psycholožka. Pomoc školní psycholožky 
byla nabídnuta všem žákům.   

Vytvořit pozitivní vztahy mezi třídními učiteli a žáky a stmelit nové třídní kolektivy měl za cíl 
adaptační kurz, který se konal v dnech 16.-18. září. Třídy byly ubytovány na Chatě pod 
Tesákem a v programu byly túry v Hostýnských vrších a socializační aktivity. Adaptačního 
kurzu se zúčastnily třídy prvního ročníku 1EF, 1B a 1C.    

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

Datum Kurz 
Počet 

účastníků 
Účastníci 

14.-15.09.2020  Pracovní jednání ředitelů škol s školských 
zařízení zřizovaných Olomouckým krajem 1 Mgr. Tesař 

29.9.2021 Setkání autorizovaných osob Olomouckého 
kraje 1 Mgr. Tesař 

16.10.2020 
Vzdělávání pedagogického sboru SŠ 
zaměřené na inkluzi (šablony II) – Práce se 
třídou od A do Z 

16 Sborovna 

10.11.2020 Legislativní novinky školního roku 2020-2021 
(MŠMT) 1 Mgr. Tesař 

1.12.2020 Školení o spisové službě SSD GINIS 1 Mgr. Tesař 

11.12.2020 Montáž fotovoltaických systémů 1 Valenta 

15.2.2021 Setkání autorizovaných osob – ISKA  1 Mgr. Tesař 

24.3.2021 Práce s uměleckým textem ve výuce 
literatury na SŠ 1 Mgr. 

Zatloukalová 

26.3.2021 Zákoník práce v praxi ředitelů škol a 
školských zařízení 1 Mgr. Tesař 

7.4.2021 Digitální technologie 21. století ve výuce 
cizích jazyků 1 Ing. Ledvinová 

14.4.2021 Dotační podpora projektů SŠ v Olomouckém 
kraji 1 Mgr. Tesař 

21.04.2021 Americká historie a kultura 1 Mgr. Ledvinová 

17.5.2021 Funkční morfologie a její didaktické pojetí 1 Mgr. 
Zatloukalová 

27.5.2021 Školení hodnotitelů ZZ: Elektrikář, Elektrikář-
silnoproud 2 Ing. Číhal, Ing. 

Kleinová 
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07.06.2021 Využití moderních technologií pro propagaci 
školy 1 Mgr. Tesař 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

Datum Akce Účastníci 

1.09.2020 Slavnostní zahájení školního roku za účasti 
firem 

První ročníky, zástupci 
firem 

16.09.2020 Exkurze do JE Dukovany 3B, 3C, 3E 

16.-17.09.2020 Adaptační kurz – Tesák, Hostýnské vrchy 1B, 1C, 1EF 

21.09.2020 Exkurze do FVE Horní Moštěnice 2C, 4BEF 

21.09.2021 Setkání s dobrovolnými záchranáři – kurz 
první pomoci (DM) Žáci na DM 

22.09.2020 

 

Slavnostní otevření učebny OV Diametral 

 

Představitelé města 
Lipníka nad Bečvou, 
ředitelé ZŠ 

24.-25.09. 2020 Celostátní konference Enersol, Hradec 
Králové1 Ing. Kleinová, žáci 

06.10.2020 Exkurze do firmy Elfetex, Olomouc 3B 

06.10.2020 Prohlídka výstavy Svědkové lidskosti 1B a 1EF 

05.12.2021 Den otevřených dveří online Učitelé  

11.,14.12.2021 Burza škol online Mgr. Tesař 

16.01.2021 Den otevřených dveří online Učitelé 

13.,19.01.2021 Burza škol online Mgr. Tesař 

17.02.2021 Valná hromada AEEV (online) Mgr. Tesař 

08.03.2021 Přednáška Distribuční soustava, ČEZ 2B, 2C, 3B, 3C, 3E 

18.03.2021 
Kroužek pro žáky ZŠ (IKAPOK2) 
Programování Arduino – od obrázku 
k blikačce 

Ing. Hronek, Mgr. Víšková, 
žáci ZŠ Osecká, Lipník 

29.03.2021 Distribuční maturita, ČEZ (online) Tým žáků 

21.04.2021 Přednáška Fotovoltaické elektrárny, ČEZ 1B, 1C, 2B, 2C, 3B, 3E 

08.04.2021 Kroužek pro žáky ZŠ (IKAPOK2) 3D tisk Mgr. Franek, Mgr. Víšková, 
žáci ZŠ Osecká, Lipník 

09.04.2021 Prodloužení autorizace pro profesní MPO 
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kvalifikace  

22.04.2021 
Kroužek pro žáky ZŠ (IKAPOK2) 
Programování v Blenderu 

Mgr. Franek, Mgr. Víšková, 
žáci ZŠ Osecká, Lipník 

22.04.2021 Den země – aktivity  Žáci, koordinátor EVVO 

07.05.2021 Přednáška Elektromobilita, ČEZ 1B, 1C, 1EF, 2B, 2C, 2EF 

09.05.2021 Den e-twinningu2 Mgr. Albrechtová, žáci 

08.06.2021 
Slavnostní předávání vysvědčení o 
závěrečné zkoušce a výučních listů, 
zámecký park 

Učitelé, absolventi 3C 

10.06.2021 Exkurze do firmy Elfetex, Olomouc 1B 

20.05.2021 Kroužek pro žáky ZŠ (IKAPOK2) 
Programování Arduino II.  

Ing. Hronek, Mgr. Víšková, 
žáci ZŠ Osecká, Lipník 

05.06.2021 Finále v České středoškolské esport lize3 Tým hráčů 

29.06.2021 Výšlap na Helfštýn, exkurze historickým 
centrem Lipníka nad Bečvou Třídy, třídní učitelé 

29.06.2021 Slavnostní předávání maturitních 
vysvědčení, zámecký park Učitelé, absolventi 4BEF 

02.,08.07.2021 Školení a zkouška z vyhlášky 50/1978 Sb. Absolventi 

 

Škola prezentovala své aktivity na školním webu a sociálních sítích (Facebook, Instagram). 
Z tištěných periodik to byly především Lipenské listy. V průběhu školního roku zde vyšly 
články: Úspěch v nejvyšších kolech soutěže ENERSOL ČR 2020 (prosinec), Střední škola 
elektrotechnická otevírá nové zaměření (leden), Výuka virtuální reality v Lipníku nad Bečvou 
(leden), E-twinning na Střední škole elektrotechnické (červen). V Deníku v článku 
Fotovoltaika je budoucnost. Solární sektor nabízí stále více manuálních i administrativních 
pracovních pozic vyšel rozhovor s ředitelem školy. Zadavatelem článku byla Solární 
asociace.    

Pozn. 1: Ve dnech 24. a 25. září se v Hradci Králové uskutečnila odložená celostátní 
konference soutěže ENERSOL 2020. Vzhledem k aktuálním hygienickým opatřením se sešlo 
kolem 60 hostů z řad zástupců MŠMT, MŽP, MPO, zástupců města Hradec Králové a 
průmyslových firem a koordinátorů soutěžních prací. Organizátorem byla SPŠ, SOŠ a SOU 
Hradec Králové. Práce žáků byly prezentovány prostřednictvím záznamových médií.  

Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou se celostátní konference zúčastnila 
soutěžní práci s názvem Chytrý skleník s využitím solární energie. Autory byli Adéla 
Horáková (4BEF) a Marek Hradil (2BEF). Získali třetí místo v kategorii Enersol a inovace. 
Práce postoupila do Mezinárodní konference v Táboře.  

Pozn. 2: Škola se zapojila do projektu E-twinning (Erasmus+).   

Pozn. 3: Česká středoškolská esport liga: soutěží se v počítačové hře Counter Strike Global 
Offensive. Tým hráčů ve složení Michal Rokyta, Ondřej Petruška a Roman Žůr se umístil na 
druhém místě.  
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i)    Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI  

V dnech 18.-19. května 2021 provedla ČŠI inspekční činnost zaměřenou na organizaci a 
kvalitu distanční výuky. Dvojice inspektorů provedla hospitaci v 11 online hodinách a inspekci 
zakončila rozhovorem s ředitelem školy.  

j)   Základní údaje o hospodaření školy 

V průběhu školního roku 2020-2021 byla škola financována jednak z vlastních zdrojů 
v hlavní činnosti (prodej služeb: stravování a ubytování žáků), z dotací Olomouckého kraje 
na provozní náklady a odpisy a z dotací na přímé náklady od MŠMT. Provoz nevyužívaných 
kapacit domova mládeže, školní jídelny, sportovní haly a dalších budov financuje škola 
z výnosů doplňkové činnosti (nájmy, pořádání profesních školení, přechodné ubytování a 
hostinská činnost). 

V roce 2021 obdržela škola na základě rámcové dohody o spolupráci s a. s. ČEZ rovněž 
částku ve výši 100 tis. Kč, která byla použita na propagaci školy a k náboru žáků.  

Ve školním roce 2020-2021 získala škola od svého zřizovatele také účelovou dotaci v rámci 
programu na podporu polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji dotaci na 
stipendia žáků ve výši 211 500 Kč; z této částky bylo vyplaceno žákům 182 500 Kč. 

Vedle běžných provozních oprav a údržby budov byla realizována rekonstrukce zařízení 
plynové kotelny v budově Na Horecku za 363 307 Kč. Rekonstrukce byla financována 
z prostředků rezervního fondu školy po převedení prostředků do fondu investičního. 

Ze stejného zdroje byl financován i nákup konvektomatu pro školní jídelnu – investice ve výši 
534 800 Kč.   

Ve spolupráci se společností S-Power Energies byl vypracován unikátní návrh vybudování 
učeben pro výuku fotovoltaiky s připojením na výukovou fotovoltaickou elektrárnu Na 
Horecku. První fáze představovalo vybudování Montážní učebny FVE S-Power. Práce začaly 
v dubnu a byly dokončeny v měsíci srpnu, aby 1. září 2021 mohla být nová učebna 
předvedena žákům a jejich rodičům. Technologické zařízení se skládá ze simulací šikmých 
střech s pálenou taškou, trapézovým plechem a falcovaným plechem a ze simulace usazení 
panelů na rovnou střechu. Z prostředků školy se financovalo zařízení ve výši 45 603,33 Kč. 

Ve školním roce došlo k dovybavení učebny odborného výcviku Diametral, která byla 
vybudována ve školním roce 2019-2020. Dále byla zakoupena nová ICT do jedné 
z počítačových učeben. Rekonstruována byla dřívější jazyková učebna: byla kompletně 
vyměněna podlaha a nahrazena novou s vinylovým povrchem. V další fázi je plánován 
nákup nábytku. Učebna kromě výuky slouží také jako reprezentační místnost školy na 
Tyršově.    

Ve školním roce 2020-2021 nebyla provedena žádná ekonomická kontrola ze strany 
zřizovatele a orgánů zdravotního a sociálního pojištění. 

Škola se v hodnoceném školním roce nedostala do vážnějších finančních problémů, ačkoliv 
propad vlastních příjmů v hlavní i doplňkové činnosti v důsledku omezení přijatých restrikcí 
v souvislosti s Covid-19 byl značný. 

Výše uvedené hodnocení hospodaření školy za školní rok je pouze velmi rámcové. 
Podrobné rozbory hospodaření pro zřizovatele se provádějí za kalendářní, nikoliv školní rok, 
v souladu se zákonem o účetnictví, pro nějž je účetním období kalendářní rok.  

k)   Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2020-2021 se škola zapojila do projektu E-twinning. (program Erasmus+).  
Žáci prvního ročníku pod vedením Mgr. Albrechtové se prostřednictvím e-twinningového 
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prostředí virtuálně spojili s dalšími učiteli a jejich týmy z Polska, Chorvatska a Turecka a 
pracovali na projektu Zoom in English with Web 2.0 Tools.   

Škola pokračovala v projektu NPIČR Systém podpory začínajících učitelů (SYPO). V této fázi 
začínající učitel konal činnosti podle plánu adaptace prvního školního roku a na konci 
školního roku byl vypracován plán profesního rozvoje, jenž se bude realizovat ve školním 
roce 2021-2022. Pracovníci NPIČR ocenili obsah a organizaci aktivit i fakt, že zapojení 
dvojice učitelů odborného výcviku (mistrů) je v projektu jedinečný. Po souhlasu ředitele školy 
byl model systému podpory začínajících učitelů uveden v materiálu MŠMT jako příklad 
inspirativní praxe.  

Zkušenosti z pilotního projektu ředitel školy aplikoval pro další tři adaptace začínajících 
učitelů, jimž byli přiděleni vhodní uvádějící učitelé.    

l)   Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

V rámci doplňkové činnosti byli v období ledna až června proškoleni zaměstnanci 
elektrotechnických firem, které jsou smluvními partnery Skupiny ČEZ a E.ON. Školení se 
konala na odloučeném pracovišti v Přerově, tzv. polygonu. Školení bylo zaměřeno pro práce 
prováděné pod napětím (PPN) na nízkém napětí (NN) LV. Byly realizovány všechny tři typy 
kurzů, a to PPN ZM – základní kurz pro montéry elektrotechnických zařízení, PPN PM – 
periodický kurz pro montéry elektrotechnických zařízení, PPN T – kurz pro techniky 
elektrotechnických zařízení.  

Celkem bylo uskutečněno 7 kurzů. Celkový počet proškolených pracovníků činí 68. Počet 
zúčastněných firem je 10.    

Dne 6.4.2020 podal ředitel školy žádost o prodloužení autorizace pro profesní kvalifikace. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo dne 9.4.2021 podle zákona č. 179/2006 Sb. p 
dobu pěti let, tj. od 13.7.2021 do 12.7.2026 autorizaci pro profesní kvalifikace: 156/2006 
Montér elektrických instalací 26-017-H; 157/2006 Montér izolovaných vedení 26-038-H; 
158/2006 Montér prací pod napětím NN 26-039-H. Celkem 6 učitelů odborného výcviku se 
rozhodnutím MPO stalo autorizovanými zástupci.   

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů 

Ve školním roce 2020-2021 se postupně realizovaly vybrané aktivity Školního akční plán 
rozvoje vzdělávání na období 2019–2022 (ŠAP II.). V něm jsou stanoveny tyto strategické 
oblasti: rozvoj karierového poradenství; podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a 
kreativitě; podpora polytechnického vzdělávání; podpora odborného vzdělávání včetně 
spolupráce škol a zaměstnavatelů; rozvoj škol jako center celoživotního učení; podpora 
inkluze; rozvoj výuky cizích jazyků; podpora čtenářské gramotnosti. Realizovány byly 
především tyto konkrétní cíle z ŠAP 2019-2022:  

C1 – Zvýšit informovanost žáků a rodičů o technickém vzdělávání na SŠE; 
C3 – Zkvalitnit ŠVP jako základ pro zatraktivnění technického vzdělávání na SŠE; 
C7 – Vybudovat novou učebnu ICT; 
C10 – Vybudovat pracoviště pro výuku elektromontáže fotovoltaických systémů; 
D5 – Zřídit zájmový útvar pro žáky ZŠ; 
E3 – Vytvořit zájmový útvar se zaměřením na programování pro žáky základních škol; 
E5 – Organizovat kurzy školení PPN pro pracovníky elektrotechnických firem; 
F1 – Vyškolit pedagogy v oblasti inkluze; 
G1 – Zavést odborné jazykové vzdělávání do výuky cizího jazyka (AJ). 

Ve školním roce 2020-22021 se realizovaly aktivity Šablon 2020–2021, registrační číslo 
projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016681, operační program Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. Druhé období realizace projektu nadále ovlivňovalo uzavření škol. Přes 
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vzniklé překážky se pedagogický sbor maximálně snažil využít tento projekt, a to na podporu 
distanční výuky. Intenzivní doučování žáků ohrožených školním neúspěchem probíhalo 
online formou, po otevření škol také prezenční formou.  

V září 2020 byl zrušen z epidemiologických důvodů seminář pro učitele matematiky SŠ 
(aktivita přesunuta do září 2021). V oblasti DVPP se dne 16.10.2021 uskutečnil seminář 
Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi (šablony II) – Práce se třídou od A 
do Z. Semináře se zúčastnilo 16 pedagogů.   

Personální šablony byly plně realizovány – pokud to epidemická situace umožňovala – 
především prezenční formou (koordinátor spolupráce s firmami) nebo distanční formou 
(kariérový poradce). 

V druhém pololetí školního roku 2020-2021 neproběhla šablona Nové metody ve výuce na 
SŠ. Realizuje se na začátku nového školního roku při zavádění inovovaných školních 
vzdělávacích programů v oblasti modernizace výuky předmětu Informatika – 3D modelování, 
3D tisk a virtuální realita.     

Střední škola elektrotechnická vstoupila do projektu Implementace Krajského akčního plánu 
Olomouckého kraje II. (IKAPOK2). Stala se spolupracující školou Centra kolegiální podpory 
18 Virtuální realita a má svého metodika v Krajském metodickém kabinetu virtuální reality. 
Na základě dohody mezi SŠ a ZŠ spolupracující základní školou v rámci IKAPOK2 je ZŠ 
Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315. Konkrétními aktivitami projektu byly kroužky pro žáky 
druhého stupně spolupracující školy, které se nejdříve konaly distanční formou, po otevření 
škol prezenční formou. Obsahem kroužků byla virtuální realita – práce s 3D tiskem, 
programování v Arduino a Blenderu. Podle akčního plánu se měly ve druhém pololetí konat 
také soutěž pro žáky ZŠ a workshop za účasti firem. Vlivem epidemiologické situace se tyto 
akce neuskutečnily. 

Škola se zapojila do programu Průša pro školy. Podle smlouvy o spolupráci s Prusa 
Research, a.s., byla škole zapůjčena 3D tiskárna, která byla využívána ve výuce pro tvorbu 
3D tisků. Výuku v programu vedl Mgr. Franek.   

Škola reagovala na novou plánovanou výzvu Integrovaného regionálního operačního 
programu 2021-2027 (IROP). Vypracovala záměr vybudování nových učeben pro 
silnoproudá a slaboproudá měření a učebny robotiky a automatizace. V případě úspěšné 
realizace by škola disponovala technologicky velmi vyspělými učebnami pro přípravu 
kvalifikovaných odborníků na průmysl 4.0.                          

n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Ve školním roce 2020–2021 nepůsobila na Střední škole elektrotechnické, Lipník nad 
Bečvou, Tyršova 781 odborová organizace. 

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů  

Škola je členem těchto organizací: 

 Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání 
 Spolek středního školství Olomouckého kraje 
 Okresní hospodářská komora Přerov  
 Pedagogická rada Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 

Škola dále spolupracuje se Svazem průmyslu a dopravy České republiky. 

Spolupráce s firmami 

Skupina ČEZ, a.s.  
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Střední škola elektrotechnická je partnerskou školou Skupiny ČEZ. Partnerství je zaměřeno 
na exkurze v podnicích společnosti, účast žáků na Distribuční maturitě a společné 
propagační akce (dny otevřených dveří).   

S-Power Energies, s.r.o. 

Společnost je partnerem výuky fotovoltaických systémů. Předmětem spolupráce je 
vybudování učeben na výuku FVE, přednášky odborníků z praxe, společná propagace aj. 
Smlouva o dlouhodobé spolupráci byla oběma stranami podepsána dne 14.4.2021.   

Dále škola spolupracuje s těmito organizacemi: 

AVL Moravia, s.r.o. 
AŽD Praha, s.r.o. 
Behr Bircher Cellpack BBC Czech, s.r.o. 
Czech Etimex, s.r.o. 
DPOV, a.s.  
Ejapo Morava, s.r.o. 
Elektrik-Hranice, s.r.o. 
ElektroHerman CZ, s.r.o. 
Elektro-Lumen, s.r.o. 
Elektropráce Spáčil, s.r.o. 
Elpremo, s.r.o. 
Elpremont elektromontáže, s.r.o.  
Ermonta, s.r.o.  
Gemo Olomouc, s.r.o. 
Chropyňská strojírna, a.s. 
Meopta – optika, s.r.o. 
Mercon, s.r.o. 
MSEM, a.s.  
Nestlé Česko, s.r.o. 
Norma, s.r.o. 
Pegatron Czech, s.r.o. 
Precheza, a.s.    
Presskan systém, s.r.o. 
PSP Real Estate, s.r.o. 
Robertshaw, s.r.o. 
Signalbau, a.s.  
SSI Schäfer, s.r.o. 
Správa železnic, státní organizace 

o) Údaje o domově mládeže 

Typ zařízení: Domov mládeže při střední škole 

Kapacita domova mládeže: nejvyšší povoleny počet lůžek 100 

Počet ubytovaných ve školním roce 2019–2020: 50 žáků – z toho 21 dívek a 29 chlapců                                                                                
Kapacita zařízení byla obsazena na 50 %. 

Domov mládeže poskytuje ubytování také pro žáky Střední průmyslové školy stavební Lipník 
nad Bečvou: 
Počet žáků Střední školy elektrotechnické:  18 
Počet žáků Střední průmyslové školy stavební: 32 

Personální zabezpečení činnosti domova mládeže: 
Pedagogičtí pracovníci: 
Vedoucí domova mládeže:     1 
Vychovatelé:       2  
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Nepedagogičtí pracovníci: 
Uklízečka:       1  

Cíle domova mládeže: 
- poskytovat žákům obou středních odborných škol společného zřizovatele ubytování, 

výchovně-vzdělávací činnost navazující na výchovně-vzdělávací činnost středních 
odborných škol; 

- zajišťovat žákům mimoškolní výchovu při respektování jejich osobních zájmů, vést je 
k aktivnímu odpočinku, rozvíjet schopnosti a nadání; 

- vést žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností; 
- zabezpečovat celodenní stravování žáků ve školní jídelně. 

 
Údaje o školním roce 2020-2021 

Výchovně-vzdělávací činnost Domova mládeže Střední školy elektrotechnické vycházela 
z plánu vypracovaného pro školní rok 2020–2021.                                                                                                                           

Domov mládeže ve školním roce poskytoval ubytování celkem 50 žákům a zajišťoval 
celodenní stravování. Ubytovaní žáci byli rozděleni do dvou výchovných skupin. Výchovnou 
činnost zajišťuje službu konající vychovatel. Věkové rozpětí ubytovaných žáků se pohybuje 
v rozmezí od 15 do 19 let. Domov mládeže poskytuje ubytování žákům naší školy a Střední 
průmyslové školy stavební. Početnější skupinu ve školním roce tvořili žáci Střední 
průmyslové školy stavební, celkem 32 žáků. 

Školní rok 2020-2021 byl z pohledu naplnění ubytovací kapacity žáků lehce podprůměrný. 
Domov mládeže vykazoval částečně neobsazené pokoje ve čtvrtém patře. Ty byly využívány 
na víkendové pobyty pro ubytování v rámci doplňkové činnosti (v době otevření škol). 

Vychovatelé zajišťovali výchovu žáků při respektování jejich osobních zájmů, rozvíjeli 
schopnosti a nadání a pomáhali při přípravě na vyučování a při rozhodování o volbě 
povolání. Věnovali se studijní přípravě zejména slabších žáků a žáků prvních ročníků. 
Vytvářeli kvalitní prostředí pro pravidelnou přípravu na vyučování s možností využití 
klubovny. Žáci měli na pokojích možnost připojení vlastních počítačů k internetu. Nový vnitřní 
řád DM s platností od 1.9.2020 vymezoval dobu určenou ke studiu, která musí být 
dodržována. Žákům byla umožněna individuální studijní doba. Vychovatelé pomáhali žákům 
prvních ročníků adaptovat se v novém prostředí. 

Rodiče byli informování o chování ubytovaných žáků převážně telefonicky. Bylo uděleno 
několik ústních pochval žákům za pomoc v domově mládeže – příprava sálu na akce, úklid 
v okolí domova mládeže, třídění odpadků, pochvala za úklid a výzdobu pokojů. Výchovné 
problémy se žáky byly řešeny okamžitým informováním rodičů. Informováni byli také třídní 
učitelé.                                                                                                                                                                                                      

V době otevření škol mohli žáci docházet do zájmových kroužků do Střediska volného času 
Lipník nad Bečvou. Měli možnost navštěvovat autoškolu, která se nachází v budově domova 
mládeže. V rámci sportovní výchovy se velká část žáků zapojila do různých sportovních 
aktivit – posilovna, stolní tenis, využívání venkovního hřiště převážně pro míčové hry. Žáci 
prvních ročníků se během prohlídky města na začátku školního roku seznámili s historickým 
centrem Lipníka nad Bečvou, poznali okolí města a nedaleký hrad Helfštýn. V tomto školním 
roce se poprvé na domově mládeže uskutečnilo setkání s dobrovolnými záchranáři Rescue 
SAR Morava. Spolupráce bude pokračovat i v dalším školním roce.  

Vychovatelé vedli pedagogickou dokumentaci – deník výchovné skupiny, osobní spis žáka a 
denní záznam. Na informační nástěnce byli žáci informováni o plánu činnosti na každý 
měsíc. Na začátku školního roku byli žáci seznámeni s Vnitřním řádem domova mládeže a 
předpisy BOZP. 

Domov mládeže byl využíván pro doplňkovou činnost. Pokud to epidemiologická situace 
umožnila, zájemci z řad občanů a podnikatelů si mohli pronajmout společenský sál pro 
konání rodinných oslav, svateb, školení a společenských akcí. Zejména o prázdninách byl 
domov mládeže plně využit k ubytování veřejnosti a sportovních klubů.  
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Provoz domova mládeže byl ve školním roce 2020-2021 silně omezen nařízením vlády o 
uzavření škol následkem nemoci Covid-19. Od 14. října 2020 v něm žáci nesměli být 
ubytování. Ubytování žáků bylo částečně obnoveno od 24. listopadu 2020 spolu s částečným 
obnovením prezenční výuky. Od 4. ledna 2021 nastalo uzavření domova mládeže trvající 
několik měsíců. Od 18. dubna bylo žákům, kteří se účastnili konzultací ve škole, umožněno 
ubytování na domově mládeže (za dodržení přísných epidemiologických opatření a 
testování). Dne 24. května byla obnovena prezenční výuka ve školách, a provoz domova 
mládeže tak byl do konce školního roku plně obnoven.     
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Obrazová příloha: 
 

 
Střední škola elektrotechnická, Lipník 
nad Bečvou, Tyršova 781 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptační kurz, 16.-17.9.2020, 
Hostýnské vrchy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exkurze do JE Dukovany, 16.9.2020 
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Setkání žáků na domově mládeže 
s dobrovolnými hasiči – kurz první 
pomoci, 21.9.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exkurze do FVE v Horní Moštěnici, 
21.9.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slavnostní otevření nové učebny 
odborného výcviku Diametral, 
22.9.2020 
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Enersol, Hradec Králové, 24.-25. 9. 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Výstava Svědkové lidskosti, kostel sv. 
Jakuba Většího, Lipník nad Bečvou, 
6.10.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Projekt Zoom in English with Web 2.0 Tools – zapojení žáků do E-twinning   
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Kroužek pro žáky ZŠ Osecká 315, 
Lipník nad Bečvou (IKAPOK2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online přednášky ČEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Česká středoškolská esport liga: 
soutěží se v počítačové hře Counter 
Strike Global Offensive. Tým hráčů 
SŠE se umístil na druhém místě 
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Slavnostní předávání vysvědčení o 
závěrečné zkoušce a výučních listů, 
zámecký park, 8.6.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budování Montážní učebny FVE  
S-Power, srpen 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nová učebna odborného výcviku: 
Montážní učebna FVE S-Power 
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Výroční zpráva byla zpracována podle Vyhlášky číslo 15/2005 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 
v platném znění.  
 
 
V Lipníku nad Bečvou dne 10.10.2021 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva byla předložena Školské radě SŠE Lipník nad Bečvou ke schválení dne 
15.10.2021. Výroční zpráva byla schválena. 
 
 
 
 
V Lipníku nad Bečvou dne 15.10.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
Mgr. Michael Tesař 

                 ředitel školy      


