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1. Základní údaje o školském zařízení 

• Název školského zařízení: 

 

Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš (dále jen SPV PBS) 

• Kontakt: 

 

Adresa: Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš 

číslo telefonu (včetně předčíslí): +420 566 822 939, +420 731 425 693  

číslo faxu (včetně předčíslí): +420 566 822 135  

e-mail:  hrebacka.p@pbs.cz 

www: pbs.cz 

identifikátor právnické osoby: 691 000 051 

právní forma:  Školská právnická osoba 

IZO: 691 000 051 

IČ: 71 340 963 

číslo účtu: 188 941 856/0600 GE Money Bank 

• Identifikace zřizovatele: 

právnická osoba: První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. 

sídlo: Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš 

IČO: 00176109 

Statutární orgán: 

1. Ing. Milan Macholán, narozen dne 25. 1. 1970 

Trvale bytem Lánice 327, 595 01 Velká Bíteš 

2. Ing. Martin Uhlíř, narozen dne 26. 3. 1969 

Trvale bytem Jihlavská 704, 595 01 Velká Bíteš  

3. Ing. Tomáš Koutský, narozen dne 6. 5. 1976 

Trvale bytem Újezd nad Lesy, Domanovická 2479, 190 16 Praha 9 



   

verze: 1.0 

strana: 5 z 19 

• Ředitel SPV PBS: 

1. Petr Hřebačka, narozen dne 5. 8. 1962 

trvale bytem Koniklecová 9, 634 00 Brno 

• Členové rady ŠPO: 

1. Ing. Milan Macholán, narozen dne 25. 1. 1970 

2. Ing. Miloš Voborný MBA, narozen dne 30. 5. 1957            

3. Ing. Tomáš Novotný, narozen dne 14. 2. 1990  

• Samostatný právní subjekt: 

 od 1. 9. 2008 

• Další informace o škol. zařízení: 

 www.pbs.cz 

 

1.1 Schválená vzdělávací koncepce  

Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš vykonávalo ve školním roce 

2020/2021 činnost smluvního pracoviště SOŠ J. Tiraye ve Velké Bíteši u těchto oborů: 

a) tříletého učebního oboru Obráběč kovů 23-56-H/01- střední  vzdělání s výučním lis-

tem na základě Rozhodnutí č. j. 3970/2009-21 (1. 9. 2009) 

b) čtyřletého studijního oboru Mechanik – seřizovač 23-45/L01 – střední vzdělání ukon-

čené maturitní zkouškou na základě Rozhodnutí č. j. 25-295/2009-21 (23. 11. 2009). 

http://www.pbs.cz/
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1.2 Charakteristika školních dílen SPV 

Praktické vyučování je provozováno v dílnách, které jsou ve vlastnictví PBS Velká Bí-

teš, a. s., a které má SPV smluvně pronajato – viz „Smlouva o nájmu nebytových prostor“ ze 

dne 1. 9. 2008. 

Na všechny ostatní služby potřebné k provozu SPV jsou s PBS Velká Bíteš, a. s., uza-

vřeny příslušné smlouvy. Jedná se zejména o smlouvy upravující: poskytování služeb 

v dodávce pitné vody, tepelné a elektrické energie, dodávku stlačeného vzduchu o vedení 

účetnictví, nájem strojů, nájem budov a ostatních služeb. 

1.3 Technické a materiální zabezpečení dílen praktického vyučování 

Výuka probíhá v prostorách střediska o rozloze 470 m². Tato plocha zahrnuje: 

• 2 x dílna 

• 1 x kancelář 

• Sklad 

• Chodba a sociální zařízení 

• Šatny 

První dílna o rozměrech 9x11 metrů se nabízí 16 vybavených pracovišť pro ruční 

zpracování kovů a vrtařské pracoviště. 

Druhá dílna o rozměrech 9x34 metrů je uzpůsobena pro výuku strojního obrábění 

(soustružnické a frézařské pracoviště). Nabízí 9 soustruhů typu SV18 a SV9.  Mezi další vy-

bavení střediska patří 1 CNC frézka a 2 soustruhy CNC pro účely seznámení žáků 

s problematikou číslicově řízených strojů (CNC strojů). 

Vzhledem k učebním osnovám je nutné, aby během školního roku probíhalo pravidel-

né střídání jednotlivých skupin žáků (ročníků) na soustruzích a frézkách. 

1.4 Stravování žáků 

Stravování žáků je smluvně zajištěno s firmou GTH catering a. s. (zařízení školního 

stravování) v závodní jídelně PBS Velká Bíteš, a. s. Tato jídelna je jednoúčelové zařízení 

sloužící k zajištění celodenního stravování pracovníků PBS Velká Bíteš, a.s., žáků a učitelů 

SPV PBS. 

Žákům a učitelům SPV ve školním roce 2020/2021 bylo vydáno 1667 porcí obědů. 

Stravovací kapacita závodní jídelny v PBS a., s., je zřizovací listinou stanovena na 750 - 800 

porcí obědů denně. 
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2. Personální obsazení SPV PBS 

2.1 Jmenný seznam pracovníků SPV PBS 

a) Bc. Jacko Jozef, narozen dne 19. 1. 1961  

trvale bytem U Stadionu 574, 595 01 Velká Bíteš 

učitel OV - soustruhy 

b) Hřebačka Petr, narozen dne 5. 8. 1962 

trvale bytem Koniklecová 9, 634 00 Brno 

ředitel SPV, učitel OV – ruční zpracování kovů 

c)  Smejkal Miroslav, narozen dne 12. 3. 1959 

 trvale bytem Komenského 415, 664 84 Zbraslav 

 učitel OV – frézky  

2.2 Naplněnost, kapacita SPV PBS 

Celkový počet žáků k  30. 9. 2020: 47 žáků 

Z tohoto počtu celkem: 

• učební oboru Obráběč kovů 38 žáků 

• studijní obor Mechanik seřizovač   9 žáků 

 

Nejvyšší maximální povolený počet žáků v oboru  100 žáků 

2.3 Smluvně zajištění provozního pracoviště 

Ve školním roce 2020/2021 byla po úspěšném ukončení studia smluvně zajištěna pra-

covní místa všem žákům ve společnosti První brněnské strojírna Velká Bíteš, a. s.  
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3. Organizace školního roku  

3.1 Časový harmonogram školního roku 2020/2021: 

• Začátek pravidelného vyučování: 

Úterý 1. září 2020 

• Podzimní prázdniny 

Čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020 

• Vánoční prázdniny 

Od středy 23. prosince 2020 do neděle 3. ledna 2020 

• Začátek vyučování v roce 2021 

Pondělí 4. ledna 2021. 

• Konec prvního pololetí 

Čtvrtek 28. ledna 2021. 

• Pololetní prázdniny 

Pátek 29. ledna 2021. 

• Jarní prázdniny pro kraj Vysočina 

Od pondělí 1. února do neděle 7. února 2021 

• Velikonoční prázdniny 

Čtvrtek 1.dubna 2021 

• Ostatní svátek 

Pátek 2.dubna 2021 

• Konec školního roku 2020/2021 

Středa 30. června 2020 

• Hlavní prázdniny 

Od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31.8.2021 
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3.2 Plán práce pedagogických porad: 

• Rok 2020 

o Srpen 

- přípravný týden 

- opravné zkoušky dle harmonogramu 

- organizace školního roku 2020/2021 

- projednání a schválení školního řádu 

-  

o Září 

- úvod a úkoly nového školního roku 

- zajištění akcí pro veřejnost, nábory ve školách 

- příprava Dne otevřených dveří v PBS, Velká Bíteš a.s. 

 

o Říjen 

- stanovení schůzky s rodiči 

- řešení studijních a výchovných problémů 

- příprava Dne otevřených dveří v SOŠ J. Tiraye 

 

o Listopad 

 

- studijní a výchovné výsledky za 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021    

- klasifikační porada za 1. čtvrtletí, rodičovské schůzky 

 

o Prosinec 

- vyhodnocení náborové činnosti v okolních ZŠ  

 

• Rok 2021  

o Leden 

- klasifikační porada za 1. pololetí 2020/2021 

 

o Duben 

- rodičovské schůzky 

 

o Květen 

- klasifikační porada 3. ročníky 

 

o Červen 

- závěrečné praktické zkoušky 3. ročníku, 

- klasifikační porada za 2. pololetí pro 1. a 2. ročník, 

- zhodnocení školního roku 2020/2021 

 

Provozní porady konané v prostorách SOŠ J. Tiraye se uskutečnily v listopadu 2020, 

v lednu, dubnu, květnu a červnu 2021. 
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3.3 Závěrečné zkoušky se uskutečnily ve dnech 24. - 26. 6. 2021. 

Slavnostní předání výučních listů se v letošním roce uskutečnilo v reprezentačních 

prostorech PBS za přítomnosti Ing. Milana Macholána, generálního ředitele a předsedy před-

stavenstva PBS Velká Bíteš; Ing. Tomáše Novotného, ředitele lidských zdrojů; Ing. Josefa 

Chytky a Mgr. Alexandry Malé – zástupců SOŠ Jana Tiraye.  

 

Údaje o závěrečných zkouškách (dále jen ZZ): 

o V letošním roce se konaly ZZ formou státního Jednotného zadání závěrečných 

zkoušek (dále jen JZZZ). Praktická část ZZ se konala v prostorách SPV PBS 

Velká Bíteš ve dnech 24. 6. 2021 a 26. 6. 2021. Sestávala se ze dvou částí – 

frézování a soustružení dle státního JZZZ. Žáci si ze státního zadání vylosovali 

příslušná témata. Počet žáků ve 3. ročníku studia - 14 žáků. V řádném termínu 

k závěrečným zkouškám přistoupilo 12 žáků. Dva žáci požádali o možnost 

opakování 3. ročníku, což jim bylo umožněno. 

o Dvanáct žáků, kteří dělali ZZ uspěli v praktické i teoretické části ZZ.  

o Z celkového počtu 14 žáků bude v nástavbovém studiu na SOŠ J. Tiraye po-

kračovat 6 absolventů 

o Z letošních výsledků ZZ lze učinit závěr, že ve školním roce 2020/2021 přípra-

va ve SPV i přes koronavirovou nákazu byla vzhledem k maximálnímu úsilí 

žáků a pedagogů  sice dostačující, ale na úkor přípravy v nižších ročnících a při 

rostoucích nárocích na obsah závěrečných zkoušek v praktické i teoretické ro-

vině, bude nutné vynaložit zvýšené úsilí  i v následujícím roce.   

o Žáci si plně uvědomují náročnost studia po celou učební dobu, ale i skutečnost, 

chybějících hodin praktické výuky zapříčiněné výlukou školní docházky. A ví, 

že jim nikdo nedá výuční list bez patřičné přípravy. 

o JZZZ s odstupem času lze hodnotit jako velice přínosné a poučné. Tímto způ-

sobem lze porovnat kvalitu jednotlivých školních zařízení v celé ČR. Tento 

závěr potvrdili i odborníci z praxe, kteří byli firmou PBS, a.s., delegováni jako 

členové zkušební komise jak u části praktické, tak i u části teoretické. 
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4. Aktivity a prezentace SPV na veřejnosti: 

Dny otevřených dveří: 

Dny otevřených dveří se ve školním roce 2020/2021 neuskutečnily kvůli pandemii 

Covid-19. 

Na žádost rodičů budoucích žáků však byla možná individuální návštěva Střediska praktické-

ho vyučování v prostorech PBS. Této možnosti využily dva žáci s rodiči. 

Další prezentace má formu: 

• Nábor žáků z 9. tříd v 19 základních školách našeho regionu proběhl formou průvod-

ního dopisu a náborového e-mailingu 

• Osobní kontakt s rodiči žáků vzhledem k pandemii Covid 19 byl velmi omezený 

• Účast na třídních schůzkách 

• Webové stránky 

• Sdělovací prostředky regionu – (články, výstavky, stavba pódia apod.) 

• Účast na školeních 

• Technicko-pracovní výpomoc divizím PBS Velká Bíteš 

• Soutěže – pravidelná  účast v soutěžích: ve dnech 8. 4. - 14. 4.2021 Proběhla Středis-

ková soutěž zručnosti ve SPV PBS - 9. ročník, které se zúčastnily tentokrát jen žáci 

3.ročníku 

   

4.1 Výsledky soutěží: 

SPV PBS pořádalo ve dnech 8. 4 - 14. 4. 2021 pro třetí ročník Střediskovou soutěž – 

„O nejlepšího obráběče kovů SPV PBS Velká Bíteš 2019“. Žáci soutěžili „O putovní pohár 

Generálního ředitele PBS Velká Bíteš a. s.“, spojený s finanční a věcnou odměnou pro první 

tři nejlepší žáky v každém ročníku. 

  Regionální soutěže a celostátní soutěže se v tomto školním roce 2020-2021 ne-

konaly. 
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5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 

Vzdělávání v oblasti pedagogiky, psychologie, právních norem a ekonomiky a odbor-

né připravenosti: 

Cíle vzdělávání v této oblasti lze charakterizovat takto: 

• prohlubování znalostí v oblasti učebních dokumentů, rámcových a školních vzděláva-

cích programů a změn ve školské legislativě 

• zvyšování znalostí pracovníků úseku v oblasti právních norem (především školské le-

gislativy) a ekonomiky 

• prohlubování znalostí v oblasti odborné přípravy učitelů OV. Hlavně se jedná o další 

studium 

a) programování CNC strojů v oblasti řídícího systému Mazatrol Smooth 

b) kreslícího programu Solid Works 

5.1 Výsledky vzdělávání v této oblasti: 

• podařilo se zlepšit znalosti pracovníků a jejich orientaci v oblasti učebních dokumentů 

• zlepšila se informovanost o tvorbě rámcových a školních vzdělávacích programů této 

oblasti vzdělávání bude nutné věnovat v příštím období mimořádnou pozornost 

• pracovníci se dokážou lépe orientovat v oblastech školské legislativy a ekonomiky 

oběma problematikám bude věnována pozornost i v dalších obdobích. 

• výrazně se zlepšila odborná příprava učitelů OV v oblasti programování CNC strojů 

• velice kladně lze hodnotit práci a činnost Předmětové komise odborných předmětů 

5.2 Závěr: 

Celkově lze přínos dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na úseku praktické-

ho vyučování hodnotit velmi kladně. Problematice vzdělávání se budeme věnovat i v novém 

školním roce. Kladně lze hodnotit snahu pracovníků SPV v sebevzdělávání hlavně v oblasti 

CNC programování. V průběhu školního roku disponovalo SPV dvěma učiteli 

s pedagogickým vzděláním. 
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6. Poskytování osobních ochranných prostředků 
 Hmotné zabezpečení žáků je určeno Zákonem č. 561/2004 Sb. ze dne 

24. září 2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) § 65 (3). Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku 

práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnan-

ce a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci. Poskytování OOP je zajišťováno podle Organizační směrnice společnosti PBS, a.s. 

Velká Bíteš. 

6.1 Žáci 1. ročníku na začátku školního roku obdrželi: 

pracovní oděv, obuv, čepici, pracovní tričko, ochranné brýle a další ochranné prostředky. Po-

skytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků bylo postupně zajišťováno a navyšo-

váno v souladu s doporučeními MZ a MŠMT, a dle platných směrnic – žáci všech ročníků 

studia obdrželi základní hygienické prostředky,  

v termínech odpovídajících počtu dnů odborného výcviku týdně. 

6.2 Hlavní cíle výchovy žáků na úseku praktického vyučování 

Výchovná práce byla zaměřena na seznámení žáků se školním řádem a na dodržování jeho 

ustanovení. Školní řád komplexně určuje práva a povinnosti žáků v praktickém vyučování. 

Hlavní úsilí výchovně vzdělávací práce bylo zaměřeno zejména na: 

• znalost a dodržování školního řádu 

• čestné, slušné a ohleduplné chování a jednání ve SPV i na veřejnosti, úcta k pracovní-

kům v PBS, a.s. a žákům školy 

• dodržování pracovní doby 

• výchovné působení zaměřené na vysvětlení škodlivosti kouření, požívání alkoholu, 

drog a omamných látek 

• úctu k cizímu majetku, k majetku školy a spolužáků 

• znalost a dodržování zásad bezpečnosti práce, požární ochrany a ekologie, upozornění 

na následky úrazů, rozbor nejčastějších příčin úrazů 

• znalost a dodržování zásad pro třídění a ukládání odpadů 

• udržování pořádku ve všech prostorách SPV 
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• význam soustavné a cílevědomé přípravy na povolání, nepodceňování žádné složky 

přípravy (teorie, praxe) 

• seznámení žáků s možnostmi uplatnění v praxi, popř. s dalšími možnostmi zvyšování 

kvalifikace 

6.3 Minimální preventivní program 

Hlavním principem preventivní strategie ve SPV je i nadále výchova žáků ke zdravé-

mu životnímu stylu a rozvoji osobnosti. V tomto smyslu povedeme důsledně a systematicky 

žáky k osvojování a rozvíjení norem mezilidských vztahů a k úctě k životu druhého člověka, 

k respektování individuality každého jedince, humánnímu a tolerantnímu chování, k jednání s 

důrazem na právní odpovědnost jedince. Vytváříme pozitivní klima pro jejich vzdělávání. 

Program strategie prevence sociálně patologických jevů představuje aktivity ve všech 

oblastech prevence 

• drogových závislostí, alkoholismu a kouření 

• kriminality a delikvence 

• virtuálních drog /PC, televize, video/ 

• patologické hráčství 

• záškoláctví 

• šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování 

• xenofobie, rasismu atd. 

Metody práce, které budou využívány: 

• výklad, přednášky 

• individuální přístup /předcházení neprospěchu žáků/ 

• konzultace, poradenská činnost 
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Aktivity SPV v rámci prevence sociálně patologických jevů: 

• další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci projektu „Vzdělávejte se“ 

• systémové zavádění etické a právní výchovy, výchova ke zdravému životnímu sty-

lu 

• uplatňování různých metod a forem působení na jednotlivce a skupiny mládeže 

• zaměřené na podporu osobnosti a sociálního chování 

• vytváření vhodných podmínek pro smysluplné využití volného času 

• spolupráce s rodiči 

• uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených na rizikové 

• skupiny mládeže 

Spolupráce s rodiči: 

• informování rodičů o způsobech řešení přestupků podle školního řádu a hledání 

nápravy  

Spolupráce s odborníky, s organizacemi: 

• SOŠ J. Tiraye 

• Pedagogicko-psychologická poradna ve Žďáru nad Sázavou 

• Policie ČR 

• Výchovná poradkyně SOŠ J. Tiraye 

• Základní školy v blízkém okolí Velké Bíteše 
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7. Základní údaje o hospodaření 

7.1.  Zhodnocení hospodaření organizace v roce 2020 

Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš provozovalo v roce 2020 pouze 

hlavní činnost. 

7.2. Hlavní činnost 

Výnosové položky v hlavní činnosti tvoří: 

a) provozní dotace pro soukromé školy 

b) dar od zřizovatele 

c) čerpání investiční dotace 

d) tržby z prodeje služeb 

e) ostatní výnosy 

 

Provozní dotace pro soukromé školy UZ 33 155 - za rok 2020 byla poskytnuta dotace ve výši 

1 927 846,- Kč 

 

Použití dotace: 

- 1 118 261,- Kč platy 

-    385 998,- Kč pojistné 

-    423 587,- Kč ostatní neinvestiční výdaje 

Dar od zřizovatele - zřizovatel První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. poskytl dar ve výši 

1 486212,41 Kč 

Čerpání investiční dotace – investiční dotace byla čerpána ve výši 25 419,- Kč 

Tržby z prodeje služeb – jedná se o provedené práce ve výši 58 410,- Kč 

Ostatní výnosy – jedná se o tržby za stravování a bankovní úroky ve výši 22 650,80 Kč. 

 

CELKOVÉ VÝNOSY V HLAVNÍ ČINNOSTI V ROCE 2020 ČINÍ:  3 520 538,21 Kč 

 

Členění nákladů v hlavní činnosti: 

a) Spotřeba materiálu     109 628,15  Kč 

b) Spotřeba energie     127 132,27  Kč 

c) Služby                           1 079 097,74 Kč 

d) Mzdové náklady   1 208 804,00 Kč 

e) Zák. pojištění a soc. náklady      566 889,45 Kč 

f) Ostatní náklady a poplatky       45 243,50 Kč 

g) Odpisy                                38 603,00 Kč 

h) Daň z příjmů                                             8 550,00 Kč 

 

CELKOVÉ NÁKLADY NA HLAVNÍ ČINNOST V ROCE 2019 ČINÍ: 3 183 948,11 Kč 

 

 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění z hlavní činnosti k 31. 12. 2020 činí zisk ve 

výši  336 590,10 Kč 
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7.3. ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODLE ÚČTOVÝCH TŘÍD K 31.12.2020 

 

• Účet 022 Samostatné movité věci: 1 211 998,- Kč 

Na tomto účtu je pořizovací hodnota strojního vybavení učňovské dílny. 

• Účet 221 Účty v bankách 

Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš má zřízeny účty u MONETA 

Money Bank, a. s. Stav na běžném účtu k 31.12. 2020 byl 1 167 370,56 Kč. Dále má organi-

zace zřízen dotační účet, jehož stav k 31. 12. 2020 byl 4 098,60 Kč. Celkový stav na bankov-

ních účtech byl 1 171 469,16 Kč. 

• Účet 311 

Odběratelé: 35 221,98 Kč 

Na tomto účtu jsou zachyceny pohledávky vůči odběratelům. 

• Účet 314 

Poskytnuté provozní zálohy: 5 269,88,- Kč 

Na tomto účtu jsou zachyceny poskytnuté zálohy dodavatelům. 

• Účet 321 

Dodavatelé: 274 267,31 Kč 

Na tomto účtu jsou zachyceny závazky vůči dodavatelům (především za energie a 

služby).  

• Účet 325 

Ostatní závazky: 1 374,00 Kč 

Na tomto účtu jsou zachyceny závazky vůči pojišťovně za úrazové pojištění zaměst-

nanců.  

 

V tomto rozboru nejsou uvedeny účty, které nemají z hlediska rozboru hospodaření 

podstatný význam (331, 336, 342 apod.) 

V lednu 2021 bylo provedeno finanční vypořádání dotací poskytnutých školám a škol-

ským zařízením za rok 2020 a nebyly ze strany Odboru školství, mládeže a sportu kraje Vy-

sočina připomínky. 
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8. Zhodnocení, závěr 
Středisko praktického vyučování PBS je díky svému zřizovateli, tj. První brněnské 

strojírně Velká Bíteš, a. s. plně zabezpečená materiálně pro plnění své výchovně vzdělávací 

funkce. Zřizovatel i v tomto školním roce vytvářel pro SPV PBS výborné zázemí nejen pro 

vlastní výuku žáků, ale i pro odborný růst učitelů. Velmi kladně lze hodnotit benefity PBS 

Velká Bíteš, které žákům od školního roku 2017/2018 poskytuje. Jsou to zejména stipendijní 

programy, zvýšené měsíční odměny pro žáky, které mohou získat  za výborné studijní výsled-

ky vždy v každém čtvrtletí. Ti nejlepší pak  obdrží benefitní poukázky dle vlastního výběru. 

PBS Velká Bíteš také žákům zajišťuje letní brigády a podporu během dalšího studia. 

Rok 2020/2021 byl silně poznamenán pandemií Covid-19.V průběhu školního roku 

přestali žáci několikrát navštěvovat nejen teoretickou, ale i praktickou výuku. Nejkrizovější 

situace nastala u žáků druhých ročníků. Celá tato situace zkomplikovala výuku natolik, že 

v následujícím školním roce budou muset žáci zvládnout nejen učivo z aktuálního školního 

roku, ale i předchozího, tak aby byli připraveni na úspěšné absolvování závěrečných zkoušek. 

I v příštím školním roce se chceme i nadále zúčastňovat všech soutěží, které jsou po-

řádány jak v rámci kraje, tak i v celostátním i mezinárodním měřítku. Pro mnohé z žáků jsou 

tyto soutěže i nasměrováním k budoucím životním aktivitám. O kvalitní práci s talentovanými 

žáky svědčí řada úspěchů v soutěžích na všech úrovních či v mnoha jiných oblastech.  

V posledních několika letech pozorujeme, že si žáci, rodiče a celá veřejnost si uvědo-

mují důležitost, potřebnost a perspektivnost tohoto učebního oboru. Bohužel, vzhledem 

k malému zájmu žáků o učební obor „Slévač“, byl tento obor vyřazen z učebního plánu naše-

ho SPV. Následně zrušen i KÚKV. 

V závěru nelze zapomenout ani na výbornou spolupráci se SOŠ J. Tiraye, zejména s 

vedením školy. Tato spolupráce je bezesporu nezastupitelná a vzájemně oboustranně potřeb-

ná. Našim hlavním úkolem je, abychom i nadále udržovali dobré výsledky při vzdělávání 

mladé generace. 
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9. Výhled na rok 2021-2022 
 

Modernizace a vzdělání: 

• Rozšíření prostor Střediska praktického vyučování 

• Vybudování nové učebny pro výuku řídících systémů, metrologie 

• Úprava prostor pro odpočinek žáků 

• Přihlášení projektu modernizace SPV do celostátního dotačního pro-

gramu IROP 

• Školení UOV na řídící systém Mazatrol Smooth  

Marketing: 

• Propagace SPV a PBS ve všech prostorech SPV 

• Propagace a nábory na ZŠ 

• Propagace na veřejných akcích města 

• Doplnění QR kódů na letáky a bannery 

Bezpečnost práce, ekologie: 

• Vytýčení a namalování čar pro pohyb a uložiště 

• Úprava prostor pro odpady a manipulace s odpady 

 

 

 

 

 

  

Ve Velké Bíteši dne 5. 10. 2021 

 

 

 

 

Petr Hřebačka 

                ředitel SPV PBS 
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