Mimořádné činnosti, za které byla poskytnuta odměna – 2. pololetí 2019 – střední školy – nejvyšší
schválené částky
1. ředitel/ředitelka





Splnění mimořádného úkolu dokončením realizace projektu Zřízení strojírensko-plastikářských
dílen
Splnění mimořádného úkolu při zajištění mimorozpočtových zdrojů organizace ve výši 380 tis. Kč
(materiál pro výuku, nástroje, opravy strojů, provozní kapaliny)
Mimořádné činnosti v rámci pokračování realizace projektů Erasmus+ (projektové setkání žáků a
pedagogů v Lotyšsku, odborné kurzy pedagogů), pokračování aktivit projektu IKAP na podporu
polytechnického vzdělávání (sdílení dílen, volnočasových aktivit žáků ZŠ, SŠ, MŠ)
Mimořádné činnosti v souvislosti se zabezpečením odborného výcviku ve firmách (spolupráce s 86
firmami, 210 žáků), zajištění firemních motivačních stipendií v celkové výši 582 tis. Kč (16 firem,
215 žáků)

2. ředitel/ředitelka





Plnění mimořádných úkolů při realizaci investiční akce Rekonstrukce výtahů a při přípravě akce
Rekonstrukce sportovní haly
Mimořádné činnosti při dokončení realizace investičních akcí Přístavba a vybavení odborných dílen,
Výukových panelů pro technické obory a XXX, Rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a
výtahu, Implementace publikačního systému zajišťujícího provoz XXX
Mimořádné aktivity související s přípravou a organizačním zabezpečením nového zahraničního
projektu Erasmus+
Mimořádné činnosti při organizačním zajištění příměstského letního tábora v XXX, zabezpečení
akcí v rámci Noci alchymistů a Noci vědců; aktivity pro odborný seminář ECVET a Fórum škola pro
firmu a Firma pro školu; zabezpečení provozu XXX a XXX

Mimořádné činnosti, za které byla poskytnuta odměna – 2. pololetí 2019 – střední školy – nejnižší
schválené částky
1. ředitel/ředitelka




Plnění mimořádných úkolů spojených s přípravou opravy střechy přístavby, sociálního zařízení pro
tělocvičnu a rekonstrukce prosklených stěn ve spojovacím krčku
Mimořádné činnosti při realizaci projektů Gamification in Interdisciplinary Education (výjezdy žáků,
pedagogů) a Teachers´ European Refreshment III a Training and Development in Europe (stáže
studentů v zahraničí)
Mimořádné aktivity při zajištění regionálních kol soutěží Psaní na PC, Talentová soutěž v psaní na
PC pro ZŠ, Ekonomická olympiáda, Mladý ekonom

2. ředitel/ředitelka




Splnění mimořádného úkolu při zajištění převzetí příspěvkové organizace
Splnění mimořádného úkolu při zajištění mimorozpočtových zdrojů organizace z doplňkové činnosti
ve výši 11 965 Kč
Mimořádné aktivity v rámci realizace projektu Erasmus+ (stáž žáků v Maďarsku), při organizaci
soutěže zručnosti pro žáky ZŠ, při organizaci setkání s řediteli a výchovnými poradci ZŠ, propagace
technických oborů v regionu (Street food festival a XXX)

Mimořádné činnosti, za které byla poskytnuta odměna – 1. pololetí 2020 – střední školy – nejvyšší
schválené částky
1. ředitel/ředitelka


Splnění mimořádného úkolu spojeného s odstraněním havarijního stavu při vytopení sklepů
v budově XXX, organizace odčerpání vody, likvidace škod a řešení škodné události; mimořádné
aktivity spojené s administrací veřejné zakázky na dodávku výpočetní techniky





Mimořádné činnosti související s realizací aktivit v rámci projektu Erasmus+, příprava a realizace
únorové stáže učitelů odborného výcviku v rakouské partnerské škole ve Wolfsbergu
Plnění mimořádných úkolů v souvislosti s přechodem na distanční formu vzdělávání a při zajištění
a realizaci mimořádných opatření vlády v provozu školy
Splnění mimořádného úkolu při zajištění výroby ochranných štítů na 3D tiskárně svépomoci pro
zaměstnance školy a výpomoc při výrobě štítů pro zdravotníky poliklinik ve XXX a XXX

2. ředitel/ředitelka





Plnění mimořádných úkolů v souvislosti s realizací stavebních úprav zajišťovaných svépomocí
(generální oprava školní výměníkové stanice, výmalba tělocvičny, rekonstrukce šaten a toalet,
vnitřní úpravy v budově XXX)
Plnění mimořádného úkolu spojeného s instalací funkční vzduchotechnické jednotky (sponzorský
dar spolupracující firmy XXX) a s prodejem budovy XXX
Mimořádné aktivity spojené s administrací dvou projektových žádostí Erasmus+; realizací okresního
kola Středoškolské odborné činnosti (proběhlo online) a s administrací veřejné zakázky na dodávku
výpočetní techniky
Plnění mimořádných úkolů v souvislosti s přechodem na distanční formu vzdělávání (v prostředí
EduPage a MS Teams) a při zajištění a realizaci mimořádných opatření vlády v provozu školy

Mimořádné činnosti, za které byla poskytnuta odměna – 1. pololetí 2020 – střední školy – nejnižší
schválené částky
1. ředitel/ředitelka



Mimořádné aktivity při přípravě akce "Oprava střechy na budově XXX"; při zajištění opravy
havarijního stavu střechy na budově XXX; zajištění výměny podlahové krytiny ve sklepě; rozšíření
kamerového systému (zvýšení bezpečnosti žáků)
Plnění mimořádného úkolu v souvislosti se zajištěním přechodu na formu distančního vzdělávání
a při zajištění realizace mimořádných opatření vlády v provozu školy; mimořádné aktivity v rámci
projektu "Strategické řízení a plánování ve školách" (NPI)

2. ředitel/ředitelka



Plnění mimořádných úkolů spojených s realizací investiční akce "Rekonstrukce prosklených stěn
ve spojovacím krčku", "Oprava střechy přístavby", "Oprava sociálního zařízení pro tělocvičnu";
administrace veřejné zakázky na dodávku výpočetní techniky
Plnění mimořádných úkolů v souvislosti s přechodem na distanční formu vzdělávání a při zajištění
a realizaci mimořádných opatření vlády v provozu školy; se zajištěním krajského kola soutěže
středních odborných škol v anglickém jazyce; s realizací projektů mobilit

Mimořádné činnosti, za které byla poskytnuta odměna – 2. pololetí 2020 – střední školy – nejvyšší
schválené částky
1. ředitel/ředitelka





Mimořádné činnosti spojené s rekonstrukcí a vybavením učebny odborné výuky pro obor “XXX”;
zajištění rekonstrukce intranetu školy; zajištění obnovy majetku po havárii (vytopení patra a šaten
školy)
Mimořádné činnosti pro zajištění mimorozpočtových zdrojů (sponzorský dar 60 ks monitorů pro
potřeby výuky a pro zaměstnance školy)
Mimořádné aktivity spojené s organizací a koordinací zapojení žáků vyšších ročníků do
dobrovolnictví na jiných školách a v sociálních zařízeních; koordinace účasti žáků 3. a 4. ročníků na
praxích v XXX a zajištění efektivní pomoci
Plnění mimořádných úkolů v souvislosti s přípravou provozu a činností organizace podle
mimořádných opatření stanovených MŠMT a vládou pro školní rok 2020/2021, následnou realizací
průběžných opatření a přechodem na povinnou distanční formu vzdělávání

2. ředitel/ředitelka






Mimořádné činnosti související s realizací a dokončením investiční akce „Rekonstrukce
elektroinstalace domova mládeže“, s rekonstrukcí strojírenských dílen a vybavením HW, SW pro
výuku nového oboru XXX
Splnění mimořádného úkolu při zajištění mimorozpočtových zdrojů organizace ve výši 1 665 tis. Kč
(sponzorské dary firem, grant na vybavení odborných učeben, generální opravy strojů), zajištění
nové spolupráce se 3 firmami (materiální podpora odborného výcviku)
Mimořádné činnosti při realizaci spolupráce se SOŠ elektrotechnickou ve Kbelích (Slovensko)
v rámci projektu Interreg (Vzdělávání zaměřené na praxi a trh práce) včetně přípravy tří částí veřejné
zakázky na nákup techniky, mimořádné činnosti při zajištění firemních motivačních stipendií (215
žáků, 16 firem), spolupráce s Alzheimer centrem XXX
Plnění mimořádných úkolů v souvislosti s přípravou provozu a činností organizace podle
mimořádných opatření stanovených MŠMT a vládou pro školní rok 2020/2021, následnou realizací
průběžných opatření a přechodem na povinnou distanční formu vzdělávání

Mimořádné činnosti, za které byla poskytnuta odměna – 2. pololetí 2020 – střední školy – nejnižší
schválené částky
1. ředitel/ředitelka




Plnění mimořádných úkolů při zajištění oprav a údržby (výměna potrubí teplé vody, umyvadel
a baterií, výměna osvětlení učeben, reklamace střechy garáže, příprava revitalizace zahrady)
Mimořádné aktivity v rámci pokračování projektu “ Strategické řízení a plánování ve školách” (NPI)
Plnění mimořádných úkolů v souvislosti s přípravou provozu a činností organizace podle
mimořádných opatření stanovených MŠMT a vládou pro školní rok 2020/2021, následnou realizací
průběžných opatření a přechodem na povinnou distanční formu vzdělávání

2. ředitel/ředitelka




Plnění mimořádných úkolů v rámci dokončení tří investičních akcí
Splnění mimořádného úkolu při zajištění převzetí příspěvkové organizace
Plnění mimořádných úkolů v souvislosti s přípravou provozu a činností organizace podle
mimořádných opatření stanovených MŠMT a vládou pro školní rok 2020/2021, následnou realizací
průběžných opatření a přechodem na povinnou distanční formu vzdělávání

