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Organizační změny 

• Na základě žádosti organizace Soukromá střední odborná škola 
PRIMA s.r.o., o výmaz z rejstříku škol a školských zařízení  
z finančních důvodů byla s účinností od 10.09.2018 tato organizace  
z rejstříku škol vymazána. 

 

• Základní škola a Mateřská škola Monty School – od 01.09.2018 
změněn název na Střední škola, základní škola a mateřská škola 
Monty School 

 

• Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského – od 01.09.2018 
změněn název na Vyšší odborná škola Mediální tvorby a změněno 
sídlo (nově: Matrosovova 833/14, Ostrava-Hulváky) 
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Nové obory vzdělání od 01.09.2018 
Obory vzdělání s maturitní zkouškou 

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace 

Elektrotechnika, denní forma vzdělávání, 60 žáků 

Elektrotechnika, dálková forma vzdělávání, 45 žáků 

pozn.: obor zapsán s podmínkou, že bude nabízen ve zkráceném studiu 

 

Střední škola, základní škola a mateřská škola Monty School 

Kombinované lyceum, denní forma vzdělávání, 80 žáků 

 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 

Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma vzdělávání, 125 žáků 

Předškolní a mimoškolní pedagogika, dálková forma vzdělávání, 65 žáků 

 

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-
Místek, příspěvková organizace (přijímací řízení vyhlášeno pro školní rok 2019/2020) 

Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání, 130 žáků 

Veřejnosprávní činnost, dálková forma vzdělávání, 90 žáků 

 

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace 

Gymnázium (osmileté), denní forma vzdělávání, 250 žáků (přijímací řízení vyhlášeno pro školní rok 2019/2020) 

 

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace 
*v souvislosti s výmazem organizace Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o. 

Veřejnosprávní činnost, dálková forma vzdělávání, 75 žáků 

Masér sportovní a rekondiční, denní forma vzdělávání, 120 žáků 
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Legislativní změna 
• V souvislosti se změnou nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů 

vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, se zapisuje do 
vzdělávací nabídky středních škol obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra  
a stávající obor vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent je označen jako obor 
dobíhající. 

• Provedeno u 6 krajských škol a u 1 církevní školy s účinností od 01.09.2018: 

 Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace 

 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková 
organizace 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, 
příspěvková organizace 

 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

 Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace 

 Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace 

 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České 
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Nové obory vzdělání od 01.09.2018 
Obory vzdělání s výučním listem 

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace 

Řezník - uzenář, denní forma vzdělávání, 45 žáků 

 

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace 

Mechanik plynových zařízení, denní forma vzdělávání, 36 žáků 

Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení, denní forma vzdělávání, 36 žáků 

pozn.: obory zapsány s podmínkou, že budou nabízeny ve zkráceném studiu                     

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace 

Ošetřovatel, denní forma vzdělávání, 90 žáků 

 

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace 

Ošetřovatel, denní forma vzdělávání, 72 žáků 

 

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

Mechanik plynových zařízení, denní forma vzdělávání, 36 žáků 

 

Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace 

Diplomovaná dětská sestra, denní forma vzdělávání, 90 studentů 

 

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 

Sociální pedagogika, denní forma vzdělávání, 80 studentů 

Sociální pedagogika, dálková forma vzdělávání, 60 studentů 

 

AHOL - Vyšší odborná škola  

Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma vzdělávání, 120 studentů 

Předškolní a mimoškolní pedagogika, dálková forma vzdělávání, 80 studentů 
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Nové obory vzdělání od 01.09.2019 
(ve schvalovacím řízení) 
Obory vzdělání s maturitní zkouškou 

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 

Cestovní ruch, denní forma vzdělávání, 120 žáků 

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, 
příspěvková organizace 

Masér ve zdravotnictví, denní forma vzdělávání, 75 žáků 

 

IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o. 

Veterinářství, denní forma vzdělávání, 80 žáků 

 

Střední odborná škola Třineckých železáren 

Mechanik strojů a zařízení, denní forma vzdělávání, 120 žáků 

 



Zavedli jsme systém řízení kvality 

a systém environmentálního řízení a auditu 

Nové obory vzdělání od 01.09.2019 
(ve schvalovacím řízení) 

Obory vzdělání s výučním listem 

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace 

Výrobce potravin, denní forma vzdělávání, 45 žáků 

(školní vzdělávací program: Sladovník – pivovarník) 

 

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 

Železničář, denní forma vzdělávání, 90 žáků 

 

Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání 

Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o. 

Diplomovaná dětská sestra, denní a kombinovaná forma vzdělávání, 88 studentů pro každou formu 

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace 

Diplomovaná dětská sestra, kombinovaná forma vzdělávání, 90 studentů 

 

AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o. 

Zápis vyšší odborné školy  s názvem AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná zdravotnická škola s.r.o., s 
kapacitou 180 studentů na adrese Antošovická 107/55, 711 00 Ostrava-Koblov 

Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma vzdělávání, 90 studentů 

Diplomovaná všeobecná sestra, kombinovaná forma vzdělávání, 90 studentů 
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Krajská stipendia 
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Důvod vzniku krajských stipendií 

• malý zájem o řemeslné obory vzdělání 

• možný zánik některých oborů vzdělání 

• požadavky trhu práce po absolventech řemeslných oborů 
vzdělání 

• fungující krajská stipendia v sousedních krajích 
(např. Olomoucký, Zlínský, Středočeský) 

• požadavek ředitelů krajských odborných škol 
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Obecné informace ke stipendiím 

• podmínky stipendií byly schváleny 25.04.2017 Radou MSK 
(rozhodnutí samosprávy) 

• udělování stipendií je účinné od školního roku 2017/2018 
počínaje 1. ročníkem  

• ve školním roce 2018/2018 jsou stipendia poskytovány pro 
1. a 2. ročníky podporovaných oborů vzdělání  

• stipendia obsahují 2 složky:  

 a) motivační 

 b) prospěchová 
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Kritéria výběru podporovaných oborů vzdělání 

• počet žáků v jednotlivých oborech vzdělání 

• pouze obory kategorie H a L 

• nabídka oborů vzdělání v rámci kraje 

• nabídka volných míst na trhu práce 

• míra nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů 
vzdělání 
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Vybrané obory vzdělání 

Celkem 17 vybraných oborů  

(13 oborů kategorie H a 4 obory L) 

• obory s úrovní motivační složky stipendia A (6 oborů/1000 Kč měsíčně): 
Klempíř, Kominík, Řezník – uzenář, Montér suchých staveb, 
Pokrývač, Malíř a lakýrník 
 

• obory s úrovní motivační složky stipendia B (11 oborů/500 Kč měsíčně): 
kategorie H: Nástrojař, Elektrikář, Tesař, Zedník, Elektromechanik 
pro zařízení a přístroje, Pekař, Výrobce textilií 

kategorie L: Mechanik strojů a zařízení, Mechanik seřizovač, 
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Operátor 
dřevařské a nábytkářské výroby 
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Seznam škol s vybranými obory vzdělání 
Celkem 23 středních škol s podporovanými obory vzdělání: 

 Albrechtova střední škola, Český Těšín: Řezník – uzenář, Pekař 

 Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát p. R.: Elektrikář 

 Střední odborná škola, Bruntál: Tesař, Zedník 

 Střední odborná škola, Frýdek-Místek: Mechanik seřizovač 

 SOU stavební, Opava: Klempíř, Tesař, Zedník, Pokrývač, Mechanik instalatérských  
a elektrotechnických zařízení, Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 

 Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice: Mechanik seřizovač 

 SŠ řemesel, Frýdek-Místek: Elektrikář, Zedník, Tesař 

 SŠ elektrotechnická, Ostrava: Elektrikář, Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek: Řezník – uzenář, 
Pekař 

 Střední škola hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava: Pekař, Řezník – uzenář 

 Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba: Pekař 

 Střední škola průmyslová, Krnov: Mechanik seřizovač 

 Střední škola, Odry: Výrobce textilií 
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Seznam škol s vybranými obory vzdělání 
Celkem 23 středních škol s podporovanými obory vzdělání: 

 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba: Řezník – uzenář 

 Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava: Malíř a lakýrník, Montér 
suchých staveb, Tesař, Zedník, Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 

 SŠ technická a dopravní, Ostrava: Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín: Mechanik strojů a zařízení, 
Nástrojař, Tesař, Zedník 

 SŠ technická, Opava: Mechanik seřizovač, Nástrojař, Mechanik strojů a zařízení 

 Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark: Klempíř, Tesař, Zedník, 
Kominík, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 

 Střední škola techniky a služeb, Karviná: Elektrikář, Mechanik strojů a zařízení, 
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 

 Střední škola, Bohumín: Elektrikář, Mechanik seřizovač 

 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613: Elektrikář, Elektromechanik 
pro zařízení a přístroje, Mechanik strojů a zařízení 

 VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice: Mechanik seřizovač, Nástrojař 
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Motivační složka stipendia 
• Podmínky pro získání motivační složky stipendia: 

a) žák je v období, za nějž se posuzuje vznik jeho práva  
na stipendium a současně ke dni vyplacení stipendia, žákem 
školy a vzdělává se v podporovaném oboru vzdělání 

b) žák nesmí porušit školní řád (ředitelská důtka, podmíněné 
vyloučení, vyloučení ze školy) 

c) žák nemá za posuzované období žádnou neomluvenou absenci 

• posuzovaným obdobím je kalendářní měsíc 

• dvě úrovně motivační složky podle oborů vzdělání: 

a) úroveň A – 1 000 Kč/1 měsíc 

b) úroveň B – 500 Kč/1 měsíc 
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Prospěchová složka stipendia 

• Podmínky pro získání jsou: 

a) žák se vzdělává v podporovaném oboru vzdělání a současně je 
žákem ke dni vyplacení stipendia 

b) chování žáka bylo na vysvědčení za příslušné pololetí hodnoceno 
stupněm 1 – velmi dobré 

c) maximální výše omluvené absence je 20 % 

• posuzovaným obdobím je pololetí/konec školního roku 

• prospěchová složka stipendia se poskytuje ve třech úrovních (A, B, C) 

• nový bod SŘ: v případě, že žák je hodnocen v náhradním termínu dle 
ustanovení § 69 odst. 5 a odst. 6 školského zákona a následně splní 
podmínky pro přiznání prospěchové složky stipendia, prospěchová složka 
stipendia bude vyplacena žákovi v náhradním termínu 



Zavedli jsme systém řízení kvality 

a systém environmentálního řízení a auditu 

3 úrovně prospěchové složky stipendií 
Úroveň A: 

- 1 000 Kč/1 pololetí 

- žák v daném pololetí prospěl 

- žák je hodnocen v odborném výcviku na vysvědčení nejhůře stupněm dobrý 

Úroveň B: 

- 2 000 Kč/1 pololetí 

- žák v daném pololetí prospěl s průměrem známek na vysvědčení maximálně 

• 2,4 v oborech vzdělání s výučním listem 

• 2,0 v oborech vzdělání s maturitní zkouškou 

- žák je hodnocen v odborném výcviku na vysvědčení nejhůře stupněm chvalitebný 

Úroveň C: 

- 3 000 Kč/1 pololetí 

- žák v daném pololetí prospěl s vyznamenáním 

- žák je hodnocen v odborném výcviku na vysvědčení stupněm výborný 
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Stipendia – vyplácení prostředků 

• ředitelé středních škol zpracovali stipendijní řády pro jejich 
školu (možnost doplnit „firemní“ stipendia), které následně 
schválila Rada MSK v srpnu 2018 pro školní rok 2018/2019 

• finanční prostředky budou vyplácet přímo střední školy 

• sjednoceno vyplácení motivační i prospěchové složky 
stipendia – vždy v únoru za první pololetí a v červnu  
za druhé pololetí 

• nejvýše žák může získat stipendium ve výši 8 000 
Kč/pololetí (48 000 Kč/vzdělávání) 


