Práce s talentovanou mládeží 2016/2017
Škola má vypracovaný program „Práce s nadanými žáky“ - garantem za úsek TV byl Mgr. Martin Brka. Garantem
za úsek OV byl Mgr. Schwarz Miloslav. Garanti v součinnosti s třídními učiteli a ostatními výchovnými pracovníky
se soustředili především na plnění hlavního cíle – vyhledávání nových talentovaných žáků a motivování
stávajících k dosahování příznivých výsledků a tím šíření dobrého jména školy. Žákům byla pružně umožňována
účast na soutěžích, závodech, trénincích i soustředěních, tím byly vytvářeny podmínky pro rozvoj jejich
schopností. Rodiče měli možnost získat informace o práci s nadanými žáky na třídních schůzkách.
V programu jsou stanoveny tři oblasti, a to:
1) Mimořádně nadaní žáci ve sportu
2) Mimořádně nadaní žáci ve společensko kulturní oblasti
3) Mimořádně nadaní žáci v řemeslné zručnosti
Pro nadané žáky ze všech těchto tří oblastí byl zpracován program na podporu jejich rozvoje.
1) velmi nadaným žákům je umožněno žádat o individuální konzultace s vyučujícím
2) žákům je nabídnuta možnost zpracování seminárních prací pod vedením vyučujících jednotlivých předmětů
3) velmi nadaní žáci se mohou zúčastnit dalších odborných aktivit (speciální semináře a školení, firemní
dny, exkurze, výstavy atd.)
4) pro tyto žáky připravovat odborné zahraniční stáže
5) těmto nadaným žákům bude dána možnost podílet se na přípravě školních projektů (organizační pomoc,
překlady z cizích jazyků atd.)
6) velmi nadaní žáci se mohou individuálně a intenzivně připravovat pod vedením pedagogů na různé
odborné soutěže
7) skupiny nadaných žáků naší školy budou mít možnost setkání se skupinami jiných škol (spolupráce,
výměna zkušeností atd.)
8) za odborný růst velmi nadaných žáků zodpovídají předsedové metodických komisí
Výsledky žáků jsou průběžně sledovány. Vybraní žáci, kteří splní stanovená kritéria, budou navrženi a přihlášeni
do soutěže pořádané Olomouckým krajem „Talent Olomouckého kraje“.
Hodnotící zpráva za šk. rok 2016/17
1. Na počátku školního roku byla provedena ve spolupráci s třídními učiteli a také formou osobních
konzultací s metodiky pro práci s nadanými žáky aktualizace seznamu „nadaných žáků“.
2. Důraz byl kladen převážně na žáky z 1. ročníků, kterým byl vysvětlen smysl práce s nadanými žáky na
naší škole.
3. Tenhle rok jsme motivovali žáky novým programem, který byl změněn na konci předchozího školního roku.
4. Byl připraven obrazový a textový materiál a zpracována nástěnka s tematikou „úspěchy našich žáků“
v 1. patře budovy školy. Speciálně je zaměřena na mimořádné úspěchy žáků v celostátních nebo
mezinárodních soutěžích, na žáky s vynikajícími studijními výsledky a na studenty, kteří jsou hráči
v místních extraligových a prvoligových týmech. Cílem je motivovat ostatní žáky k dosahování vynikajících
výsledků.
5. Byl vytvořen seznam nadaných žáků pro školní rok 2016/17 a zpřístupněn všem pedagogickým
pracovníkům. Proběhlo doplnění a rozšíření tohoto seznamu formou přílohy.
6.

Vytypovaní žáci byli individuálně připravováni pod vedením pedagogů na různé soutěže:
a) na školní kolo matematické soutěže, která se uskutečnila v průběhu měsíce března 2017. Soutěžilo
celkem 85 žáků v šesti kategoriích (I.- III. ročník učebních oborů a I.- III. ročník studijních oborů). Žáci,
kteří se umístili na prvních třech místech v kategorii učebních oborů a prvních dvou místech v kategorii
studijních oborů postoupili do celostátního kola konaného dne 31. 3. 2017.

Úspěšní žáci naší školy:
1. kategorie (I. ročník učebních oborů) – Višnyj Ludovít, 13. místo z 90 zúčastněných
2. kategorie (II. ročník učebních oborů) – Hensl Lukáš, 21. místo z 99 zúčastněných
3. kategorie (III. ročník učebních oborů) – Malhocký František, 12. místo ze 70 zúčastněných
b) Pokud byli ve třídách žáci jazykově nadaní, případně žáci s vyšší úrovní znalostí AJ než ostatní
spolužáci, přistupovali jsme k nim individuálně. Dostávali obtížnější úkoly a práci navíc (např. využitím
materiálů z časopisu Bridge). Pro talentované žáky jsme uspořádali školní kolo soutěže v AJ. Ve třech
kategoriích se zúčastnilo 35 žáků z maturitních i nematuritních oborů. Dne 6. 4. 2017 proběhl na Střední
odborné škole v Šumperku 12. ročník Krajské konverzační soutěže v anglickém jazyce pro střední
odborné školy.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích: I. Kategorie - 1. a 2. ročníky a II. Kategorie 3. a 4. ročníky.
Naši školu reprezentovali Marek Fuks (3ME) a Lukáš Vrbka (1OME), který se umístil na 6. místě.

c) Ve spolupráci VOŠ a SPŠ Šumperk a Krajského úřadu Olomouckého kraje se dne 25. 1. 2017 na
VOŠ a SPŠ Šumperk konal 6. ročník regionální soutěže „SEARCH IT!“ pro studenty středních škol ve
vyhledávání informací na Internetu v anglickém jazyce.
Z naší školy se soutěže zúčastnili celkem tři žáci. V první kategorii nás vzorně reprezentoval žák Lukáš
Vrbka ze třídy 1OME, který se umístil v silné konkurenci i přesto, že byl v soutěži naprostým nováčkem,
na 6. místě. Žáci Martin Fuks a Pavel Obranský ze třídy 3ME se v druhé kategorii rovněž umístili na
velmi pěkném 13. a 14. místě.
Všem zúčastněným gratulujeme.
7. Škola se snaží motivovat žáky ke smysluplnému trávení volného času sportovními soutěžemi, do kterých
se žáci aktivně zapojili a dosáhli dobrých výsledků:
 14. 9. 2016 účast družstva hochů na Corny středoškolském atletickém poháru – okresní kolo na
Atletickém stadionu v Olomouci. Celkem 8 družstev (8 škol) a celkově 5. místo. Há + 13 žáků.
 20. 9. 2016 jsme pořádali na našem školním travnatém fotbalovém hřišti jednu ze 4 skupin okresního
kola o Pohár J, Masopusta středních škol ve fotbalu. Celkem 4 družstva (školy). Celkem 3 utkání – 2
výhry, 1 prohra a 2. místo ve skupině. Nepostup do okresního finále. Jo + 22 žáků.
 8. 11. 2016 jsme pořádali v naší sportovní hale první kolo Středoškolské futsalové ligy. Celkem 4
družstva (školy). 3 výhry. Celkově 1. místo a postup do 2. kola. Jo + 13 žáků.
 29. 11. 2016 jsme pořádali v naší sportovní hale okresní kolo SŠH ve volejbale hochů, ročník narození
1997 a mladší. Celkem 3 školy. 2 utkání, 2 prohry a celkově 3. místo. 1. místo G. Olomouc Hejčín,
2. místo G. Čajkovského Olomouc. Há + 5 žáků a 1 žákyně.
 8. 12. 2016 účast družstva hochů ve druhém kole Středoškolské futsalové ligy na G. Čajkovského.
Celkem 4 družstva (školy). 2 výhry, 1 prohra a postup do 3. kola. Jo + 12 žáků.
 13. 12. 2016 jsme pořádali v naší sportovní hale jednu z celkových 4 skupin okresního kola
středoškolských her ve florbalu hochů. Celkem 6 družstev (škol). 3 utkání. 2 výhry, 1 prohra a celkově
3. místo ve skupině. Há + 11 žáků.
 17. 1. 2017 účast družstva hochů ve třetím kole Středoškolské futsalové ligy na gymnáziu v Šumperku.
Celkem. Celkem 4 družstva (školy). 1 výhra, 2 prohry, celkově 3. místo ve skupině a nepostup do
dalšího kola. Jo + 11 žáků.
Součástí motivace ke smysluplnému trávení volného času sportovními soutěžemi škola i letos zorganizovala
dva sportovní dny
Sportovní den 22. 6. 2017 – třídy v lichém týdnu v teoretické výuce:1MO, 1SKA, 1OME, 2KZO, 2ME
2SM, 2TRT, 2KP, 3ME, 1PT, 1SN (nástavbové studium)
Malá kopaná (3 hřiště na trávě): turnaje se zúčastnilo 9 tříd rozdělených na 3 skupiny. Skupina A (1MO,
1OME, 1SN). Skupina B (2TRT, 2SM, 2KZO). Skupina C (1SKA, 1PT, 3ME). Celkem odehráno 12

utkání. Zúčastnilo se 69 žáků. Celkové pořadí: 1. místo – 1PT, 2. místo – 2TRT, 3. místo – 1OME.
Garant John.
Florbal (2 hřiště ve sportovní hale): turnaje se zúčastnilo 5 tříd. Celkem odehráno 10 utkání. Zúčastnilo
se 31 žáků. Celkové pořadí: 1. místo – 3ME, 2. místo – 2OME, 3. místo – 2SM, 4. místo – 2TRT,
5. místo: - 1MO.
Garant Hájek.
Stolní tenis (3 stoly v malé tělocvičně): turnaje se zúčastnilo 28 žáků. Celkem odehráno 42 utkání.
Celkové pořadí:1. místo – Mlčůch (2TRT), 2. místo – Koutný (1PT), 3. místo – Zbožínek (2KP).
Garant – Ševčík.
Sportovní den 26. 6. 2017 – třídy v sudém týdnu v teoretické výuce: 1AIN, 1KZT, 1TR, 2AIN, 2KA,
2MO, 2OME
Malá kopaná (2 hřiště na trávě): turnaje se zúčastnilo nejprve 5 tříd (1AIN, 1KZT, 1TR, 2AIN, 2KA). Po
odehrání prvního utkání a porážce 0 : 10 od třídy 2AIN odstoupila z turnaje třída 1AIN. Celkem odehráno
7 utkání. Zúčastnilo se 22 žáků. Celkové pořadí: 1 místo – 2KA, 2. místo – 1KZT, 3. místo – 2AIN,
4. místo – 1TR
Garant Hájek.
Florbal (2 hřiště ve sportovní hale): turnaje se zúčastnilo 5 tříd ( 1AIN, 1OME, 1KZT, 2OME, 2MO).
Celkem odehráno 10 utkání. Zúčastnilo se 39 žáků. Celkové pořadí: 1. místo – 2AIN, 2. místo – 2OME,
3. místo – 2MO, 4. místo – 1OME, 5. místo – 1KZT.
Garant John.
Stolní tenis (3 stoly v malé tělocvičně): turnaje se zúčastnilo 9 žáků. Celkem odehráno 24 utkání.
Celkové pořadí: 1. místo – Pacáček (2AIN), 2. místo – Páleník (1KZT), 3. místo – Goč (2KA).
Garant
– Ševčík.

FOTBAL Středních škol
o pohár Josefa Masopusta
dne 20. 9. 2016

Středoškolská futsalová liga

8.

V oblasti odborných znalostí a dovedností studovaného oboru se žáci zúčastnili soutěží na různých
úrovních, např.:
 Celostátní soutěže o titul „Machři roku 2016“ konané 21. září 2016 v Praze se zúčastnili v kategorii
oboru obkladač Klabačka Martin a Roman Pavel – 2. místo.
Spolu s obkladači se soutěže zúčastnili také žáci druhého ročníku oboru truhlář
- Petr Kocourek, Vladimír Navara – obsadili 18. místo.
 Tito žáci se také zúčastnili soutěže Obkladačská naděje 2017 XII. mistrovství žáků středních škol
v Praze, 4. - 5. dubna 2017, obsadili 5. místo v družstvech



21. 2. 2017 proběhlo na SŠ automobilní v Zábřehu regionální kolo soutěže „Autoopravář Junior
2017 – kategorie karosář“. Žák Krása J obsadil 3. místo, Nesvadba M. 4. místo, Duba M. 5.místo.



15. 3. 2017 proběhlo na naší SŠP v Olomouci krajské kolo soutěže „Automechanik Junior 2017
kategorie mechanik opravář“. Zúčastnili se žáci třídy 3MO: Jahn František - 1. místo, postupoval
do celostátního kola, Mikulenka René 2. místo.



18. - 20. 4. 2017 proběhlo v Mladé Boleslavi celostátní kolo soutěže „Automechanik Junior 2017.
Zúčastnil se vítěz krajského kola žák třídy 3MO: Jahn František – obsadil 17. místo.



21. 2. 2017 proběhlo krajské kolo soutěže „KOVO JUNIOR 2017“, obor strojní mechanik, kterého
se zúčastnili žáci Kvapil Jan a Crha Štěpán, umístili se na 7. a 2. místě, žák Crha postupuje do
celostátního kola.



11. - 12. 4. 2017 se v Brně konal 7. ročník celostátního kola soutěže „KOVO JUNIOR 2017“, obor
strojní mechanik. Velikého úspěchu dosáhl Crha Štěpán, který se umístil na 1. místě.



23. 2. 2017 se konalo na SŠ v Šumperku krajské kolo soutěže „Učen instalatér 2017“. Za naši
školu se zúčastnili žáci Šmída Adam (6. místo), Novotný Jan (7. místo). V soutěži družstev skončili
na 4. místě.



17.- 18. 3. 2017 proběhla odborná soutěž SUSO výstaviště Černá louka. V kategorii truhlář školu
reprezentovali Akrap Martin a Konopka Ondřej – 7. místo družstva.



11. 4. 2017 účast žáků Akrap M. a Glos P. oboru truhlář na mezinárodní soutěži Truhlář Junior
2017 ve Slavkově u Brna. 10. místo v družstvech.



17.- 18. 3. 2017 proběhla odborná soutěž SUSO výstaviště Černá louka. V kategorii oboru
zedník školu reprezentovali Košťálek Richard a Hradil Jaroslav, V soutěži družstev skončili na 4.
místě.



30. – 31. 3. 2017 soutěž žáků oboru instalatér v rámci veletrhu STAVOTECH Olomouc, Hudec Jiří
a Petr Jan – 6. místo družstva.



26. 4. 2017 1. ročník Velikonoční soutěž ve svařování v Šumperku, účast Šoustal Sebastián – 6.
místo, Zavadil Filip – 7. místo.



26. – 28. 4. 2017 VI. ročník Mistrovství ČR – soutěž odborných dovedností oboru kominík, BrnoBosonohy, účast žáci Žalák Michal a Kovář Michal – 2. místo družstva.

Výsledky žáků jsou průběžně sledovány. Vybraní žáci, kteří splní stanovená kritéria, budou navrženi a
přihlášeni do soutěže pořádané Olomouckým krajem „Talent Olomouckého kraje“.
ŽÁCI S VYZNAMENÁNÍM
Třída

Příjmení a jméno

Název oboru

1SKA

Šulava Ondřej
Višnyi Ľudovít
Dvořák Martin
Zemčák Pavel
Alka Patrik
Frnka Adam
Lexmaul Tomáš
Sulimová Beata
Prokešová Jana
Novák Jakub
Vrbka Lukáš
Nepožitek Pavel

Strojní mechanik-zámečník
Strojní mechanik-zámečník
Strojní mechanik-zámečník
Strojní mechanik-zámečník
Tesař
Kominík
Mechanik opravář motorových vozidel
Obchodník
Obchodník
MIEZ
MIEZ
Provozní technika

1SKA
1SKA
1SKA
1KZT
1KZT
1MO
1OME
1OME
1OME
1OME
1PT

1SN
2AIN
2AIN
2KA
2TRT
2TRT
2SPT
3ME
3ME
3TRZ
3AE
3SKA
3SKA
3SKA
3SKA
3SKA

Stavební provoz
Instalatér
Autoelektrikář
Karosář
Truhlář
Tesař
Stavební provoz
MIEZ
MIEZ
Obkladač
Autoelektrikář
Karosář
Strojní mechanik-zámečník
Strojní mechanik-zámečník
Strojní mechanik-zámečník
Strojní mechanik-zámečník

Velikovský Michal
Borek Jiří
Doležel Erik
Farkaš Ladislav
Navara Vladimír
Hensl Lukáš
Klimeš Zdeněk
Fuks Martin
Machala Dominik
Klabačka Martin
Malhocký František
Kohout Ondřej
Kovács Jakub
Zeidler Jakub
Crha Štěpán
Vaculíková Hana

TALENTOVANÍ ŽÁCI - SPORT
Příjmení, jméno

Třída

Obor

Záliba

Klub, dosažené úspěchy

Frydrych Lukáš

1AIN

instalatér

florbal

FBS Olomouc, 2. liga junioři

Dokoupil Lukáš

1MO

automechanik

fotbal

SK Holice

Repček Martin
Orel Jiří
Pospíšil Antonín
Vilímek Zdeněk
Matějíček Jan

1KZT

kominík

kopaná

SK Sigma Olomouc

1OME

MIEZ

kopaná

SK Sigma Olomouc

1SN

stavební provoz

kopaná

Jiskra Rýmařov

Klemsa Štěpán

1Mo

automechanik

kopaná

SK Sigma Olomouc

Pacáček Dominik

2AIN

instalatér

stolní tenis

TJ Sokol Dolní Újezd

Protivánek Dalibor

2AIN

instalatér

házená

Grygar Daniel

2AIN

instalatér

fotbal

SK Sigma Olomouc

Aujeský Vít

2SM

strojní mechanik

kopaná

SK Sigma Olomouc

Petrišče Daniel

3AE

autoelektrikář

florbal

Hráč FBC Šternberk

Širůček Adam
Urban Tobias
Jelínek Radek
Štreit Radek
Majer Jan
Špaček Dominik
Šnajdr Petr

3MO

automechanik

kopaná

Hráč SK Holice

3ME

MIEZ

lední hokej

3ME

MIEZ

florbal

FBS Olomouc

3TZK

kominík

korfbal

hráč SK RG Prostějov, člen reprezentace

Pírek Pavel
Richter Justin
Hakim Hismetov

3IN

instalatér
automechanik
autoelektrikář

kopaná

Hráč SK Holice

box

Dukla Olomouc

1MO

TJ Sokol Horka n. Mor.

hráč HC Olomouc dorost

Richter Denis
Feranec Alexandr

1AIN

Tomek Matěj

2MO

automechanik

Mamčař Robert

1MO

automechanik

Kubečka Viktor

1KZT

obkladač

Holý Matěj

1KZT

tesař

Schaffer Zbyněk

1SN

stavební provoz

hráč golfu

Berg Dalibor

2AIN

instalatér

atletika

Baláž Patrik

2KZO

kominík

box

Beir Jan

2MO

automechanik

lední hokej

Franc Michal

3SKA

strojní mechanik

karate

Nesvadba Marek

3SKA

karosář

judo

Sedlář Vojtěch

3TZK

truhlář

veslování

Techet Tomáš

3TZK

obkladač

cyklistika

MIEZ

skok vysoký

Juniorský mistr ČR 2016
hráč HC Olomouc dorost

lední hokej

rychlostní kanoistika Olomouc
box

Dukla Olomouc

rychlostní kanoistika dračí lodě

Odstrčil Martin
3ME
Kolovrátník Jindřich,
4ME
Marek Dominik
Hradil David
2SPT

MIEZ

lední hokej

stavební provoz

florbal

Nikl Tomáš

provoz. technika

ragby

2SPT

hráč HC Olomouc

Golf klub Kostelec u Zlína
TJ Šternberk
Dukla Olomouc
hráč HC Olomouc junior

Český pohár 2017- 3.místo

hráč Sokol Uničov
Člen reprezentace ČR do 18 let
Lokomotiva Olomouc

Ve společensko-kulturní oblasti jsou žáci, kteří se zabývají převážně hudebně-tanečními aktivitami. Zde je také
možné zahrnout i společenskou angažovanost. Žáci jsou po dohodě s třídním vyučujícím a učitelem OV dle potřeb
individuálně uvolňováni. Vytipovaní žáci jsou uvedeni v tabulce.
TALENTOVANÍ ŽÁCI – SPOLEČENSKO-KULTURNÍ OBLAST
Příjmení, jméno

Třída

Pavelka Aleš
Šůstek Metoděj
Kvapil Jan
Bidovský Aleš
Prečan Adam

3ME
4ME
2SM
2MO
2SPT

Obor

Záliba

Dosažené úspěchy

MIEZ
Hra na saxofon
Kapela ZUŠ Žerotín
MIEZ
Hra na bubny
člen místní kapely
strojní mechanik divadelní tanec-herectví
automechanik
RC modely
více mistr ČR v RC modelech
provozní technika
čestný dárce krve

DAROVÁNÍ KRVE
Žáci naší školy se přihlásili k bezplatnému, dobrovolnému odběru krve ve Fakultní nemocnici v Olomouci.
Impulz k této iniciativě vzešel od učitele TV Mgr. Zdeňka Johna. Dobrého skutku DAROVAT KREV se ve FN
Olomouc zúčastnilo celkem 15 žáků.
Z tohoto počtu 7 žáků po vyšetření nemohlo dát krev ze zdravotních důvodů, 8 žáků darovalo krev ,což je
výborné.

Před odběrem krve

Po odběrech:

Největší oblast tvoří mimořádně nadaní žáci zaměřeni na řemeslnou zručnost a vysoké znalosti ve
studovaném oboru. Tito žáci projevují velký zájem o vybraný obor a mají předpoklady k dosažení výborných
výsledků v případné reprezentaci naší školy v odborných soutěžích (viz hodnotící zpráva).
V celkovém vyhodnocení závěrečných zkoušek za školní rok 2016/17 splnilo kritéria Hospodářské komory ČR
na vydání osvědčení úspěšný absolvent oboru šest žáků. Prostřednictvím OHK Olomouc byli tito nejlepší žáci
navrženi k ocenění HK ČR Praha. Letos se předávání uskuteční na BVV v Brně za účasti politických představitelů
- září 2017.

Jméno a příjmení

Kód a název oboru

Malhocký František
Mikulenka René
Matula Pavel
Klabačka Martin
Šnajdr Petr
Kovács Jakub
Celkem

26-57-H/01 Autoelektrikář
33-68-H/01 Mechanik opravář MV
36-67-E/01 Zednické práce
36-67-H/01 Zedník - obkladač
36-56-H/01 Kominík
23-51-H/01 Strojní mechanik
6 žáků školy

