
        název dle zřizovací listiny

1A stát/státy

1 GB

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1B
počet dnů

počet 
žáků

stát

1 90 6 GB

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ŠKOLA: Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech

Erasmus+, Výzva 2018, INOVATIVNÍ EVROPSKÉ ZKUŠENOSTI, POSTUPY A TECHNOLOGIE.

Erasmus+, Výzva 2018, INOVATIVNÍ EVROPSKÉ ZKUŠENOSTI, POSTUPY A TECHNOLOGIE.
Stáže žáků v zahraničí v délce nad 1 týden



2A

počet firem

1 150

2 4

3 8

4 2

5 2

6

7

8

9

10

2AA Nejvýznamnější spolupracující firmy

název sídlo (město)

1 Brno 

2 Brno

3 Brno 

4 Oslavany

5 Brno 

2B
počet 

odborníků počet odučených hodin

1

Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty

realizace odborného výcviku a praxe  do firmy

Spolupráce s podniky a dalšími zaměstnavateli (nejen firmy a další podnikatelské subjekty, ale např. i zdravotnická a sociální zařízení, 
školy, veřejná správa – zaměstnavatelé dle charakteru vyučovaného oboru vzdělání) 

forma spolupráce

učitelé se vzdělávají ve firmě

exkurze žáků

ALFA – PROJ, spol. s r.o.

ABB, s.r.o. 

Odborníci z firem a počet hodin, které odučili

Metaldyne Oslavany spol. s r.o., 

škola realizuje pro zaměstnance firmy školení

účast odborníků z praxe při závěrečných zkouškách/praktické části maturitní zkoušky

S+K Tools spol. s r.o. 

Wistron InfoComm (Czech), s.r.o.,



2

3

4

5

6

7

8

9

10

2C

2D

2E Počet žáků, kteří absolvovali více 
jak 30 % odborné praxe nebo 
odborného výcviku ve firmách 101

150
Počet firem, se kterými škola 
spolupracuje (smluvní vztahy)

Počet hodin, které strávili žáci 
oborů E, H , L0  a M ve firmách 
("žákohodiny") 69097







realizace odborného výcviku a praxe  do firmy

exkurze žáků

účast odborníků z praxe při závěrečných zkouškách/praktické části maturitní zkoušky

škola realizuje pro zaměstnance firmy školení

učitelé se vzdělávají ve firmě

odborníci z firmy jsou zapojeni do vzdělávání žáků,

jiná



3A
1
2
3
4
5

3B Mezinárodní soutěže (účast postupem z republikového kola)
1
2
3

3C

3D
1
2
3
4
5

3E Využití výuky cizích jazyků metodou CLIL

předmět cizí jazyk*
počet 
žáků

Ve škole jsou metodou CLIL vyučovány následující předměty:

* uvádějte pouze zkratku jazyka: AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ, LAT apod.

Účast žáků a studentů školy v soutěžích, fiktivní firmy, příklady projektové výuky a výuka metodou CLIL

Projektová výuka - příklady dobré praxe

Celostátní soutěže (umístění 1. - 3. místo)

Počet fiktivních firem fungujících ve škole ve 
sledovaném období



3FA Počet učitelů ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ, kteří využívají metodu CLIL

3FB Počet učitelů TEORETICKÝCH  PŘEDMĚTŮ, kteří využívají metodu CLIL

3G Rodilí mluvčí: jazyk počet

AJ

NJ

FJ

RJ

ŠJ

jiný

počet 
vyučujících stát

3H Počet učitelů cizího jazyka, kteří se zúčastnili studijní stáže nebo vzdělávacího kurzu v zahraničí. 5 GB



4D

počet 
zúčastněných 

žáků ZŠ

1 92

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4A Počet základních škol, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí číslo) 10

54B

Akce SŠ pro žáky partnerské (či jiné) ZŠ
Oborové dny

Spolupráce školy s ostatními vzdělávacími institucemi

Počet středních škol, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí číslo)

4C Počet vysokých škol, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí číslo) 4

Počet v ostatních vzdělávacích institucí, se kterými Vaše škola 
spolupracuje (stačí číslo) 24C



5A

Všechny školou nabízené profesní kvalifikace 
(u těch, které v daném období neproběhly 
nechte v dalších sloupcích prázdné pole)

kód profesní 
kvalifikace

počet 
realizovaných 

profesních 
zkoušek za rok 

2019/2020

počet 
realizovaných 

kurzů k 
profesním 

zkouškám za 
rok 2019/2020

počet účastníků 
proběhlých 
přípravných 
kurzů za rok 
2019/2020

Obsluha CNC obráběcích strojů 23-026-H 12 1 12
Základní kovoobráběčské práce 23-021-E
Zámečník 23-003-H
Dělník ve strojírenské výrobě 23-007-E
Opravář strojů a zařízení 23-001-H

5B
Počet účastníků 

kurzů za rok 
2019/2020

93
0

11
0

BOZP 4 Praktická výuka soustružení 0
BOZP 5 Praktická výuka frézování 0
BOZP 6 Praktická výuka vrtání 0
BOZP 7 Praktická výuka obsluhy pily a brusky (2) 2
BOZP 8 Praktická výuka broušení 0
Praktická elektronika (1) 7
SolidWorks/SolidCAM 0
Technické kreslení, čtení výkresů, normalizace 0
Úvod do pneumatiky PN 111 (2) 8
Nádstavbový seminář z pneumatiky PN 122 0
Úvod do hydrauliky HY 511 (2) 10

BOZP 3 ACS

BOZP 1 opakování ENG
BOZP 2 CZ23 (2)

Vzdělávání dospělých - profesní kvalifikace a kurzy k PK

Ostatní nabízené kurzy pro dospělé MIMO profesní kvalifikace

Název kurzu (do závorky počet opakování, pokud kurz proběhl v daném období vícekrát)

BOZP 1 opakování CZ (13)



Nádstavbový seminář z hydrauliky HY 521 (1) 3
Domácí kutil 0
Základy kybernetické bezpečnosti 0
Digitální fotografie v Zoner Photo Studiu 0

134

5C v tis. Kč

648

Jaký je obrat školy v realizaci dalšího vzdělávání pro dospělé? 
Obrat představuje množství všech finančních prostředků přijatých ekonomickým subjektem za rok 2019 od 

účastníků kurzů 


