
Příloha III. 
Spolupráce se sociálními partnery 

 
1. Firmy a podniky poskytující žákům praktické vzdělávání 

Naše škola již tradičně spolupracuje s firmami, jež poskytují našim žákům praktické 
vyučování sloužící k přípravě na budoucí povolání. Tato spolupráce přispívá 
k uplatnitelnosti a orientaci našich absolventů na trhu práce. Žáci všech našich oborů 
skupiny H (Kadeřník, Masér, Kuchař-číšník, Automechanik) mají možnost vykonávat 
odborný výcvik na odloučených pracovištích, kde se mohou seznámit s prací mimo 
prostory školy, s klasickým provozem a reálným pracovním prostředím. Mnozí 
absolventi mají potom možnost v práci ve spolupracujících firmách pokračovat. 
Firmy i jejich počet se každoročně mění v návaznosti na uzavření smlouvy o obsahu, 
rozsahu a podmínkách praktického vyučování (kompletní seznam v kanceláři 
ředitelky školy). 
 

2. Spolupráce školy s rodiči a zákonnými zástupci 
Škola rozvíjí spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci, kteří jsou informováni  
o činnostech školy a průběžně seznamováni s výsledky vzdělávání žáků. Úkolem 
školy je včasná a dostatečná informovanost zákonných zástupců o průběhu  
a významných okolnostech souvisejících se vzděláváním žáka a činností školy. 
Zákonní zástupci mají primární zodpovědnost za výchovu svého dítěte. Cílem školy 
je podporovat všestranný rozvoj žáka a adekvátní vzdělávací proces. 
Spolupráce školy se zákonnými zástupci má zásadní význam pro úspěšný průběh 
vzdělávání a podporu žáka při studiu. 
Základní formy spolupráce: 

 konzultační dny pro zákonné zástupce, 

 schůzky s třídním učitelem, 

 dny otevřených dveří, 

 slavnostní akce (zahájení školního roku, vydávání výučních listů), 

 výchovné komise. 
Informovanost zákonných zástupců je zajištěna: 

 poštovní korespondencí 

 emailovou korespondencí 

 telefonicky 

 elektronicky (Bakaláři) 

 ve výjimečných případech návštěva v rodině. 
V rámci školy jde především o spolupráci třídního učitele, vyučujícího žáka, členy 
ŠPP a vedení školy. Členové ŠPP a třídní učitel jsou těmi, kdo je rodičům  
i vyučujícím k dispozici při řešení problémů týkajících se vzdělávání žáka. 
 

3. Školská rada 
Školská rada byla zřízena dnem 1. 9. 2005, má 6 členů: 2 jsou jmenováni 
zřizovatelem, 2 jsou zvoleni pedagogičtí pracovníci školy, 1 je zákonný zástupce 
nezletilého žáka a 1 zletilý žák. Školská rada zasedá minimálně dvakrát ročně, podílí 
se na činnosti školy, na pravidelných zasedáních je seznamována s průběhem, 
obsahem a podmínkami vzdělávání, vyjadřuje se ke školním vzdělávacím 
programům; schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, stipendijní řád, 
pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků; podílí se na zpracování koncepce 
rozvoje školy; projednává návrh rozpočtu na další rok a inspekční zprávy ČŠI. 



4. Spolupráce školy s veřejností 
V rámci své činnosti spolupracuje škola s institucemi státní správy a samosprávy, 
jedná se o tyto instituce: Městský úřad Odry, Městský úřad Vítkov, Úřad práce, 
Živnostenský úřad, Policie ČR, Městská policie, OSPOD, Speciálně pedagogická 
centra, Pedagogicko-psychologické poradny apod. 
Ve spolupráci s uvedenými institucemi jsou zabezpečovány přednášky a programy 
zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, především na eliminaci 
záškoláctví, předčasných odchodů ze studia, školní neúspěšnosti, a také na 
následné uplatnění a orientaci na trhu práce. 
Cílem spolupráce je včasná podpora žáků ve výchovně vzdělávacím procesu, hlavně 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 

5. Spolupráce školy s dalšími školskými subjekty 
Škola důsledně a velmi aktivně spolupracuje se spádovými základními školami 
(okresy Nový Jičín a Opava), v rámci zvýšení zájmu o nabízené obory vzdělávání. 
Spolupráce je organizována formou: 

 besedy se žáky II. stupně základní školy, 

 projektové dny pro žáky ZŠ na pracovištích odborného výcviku jednotlivých 
oborů, 

 účast zástupců střední školy na náborových třídních schůzkách, 

 dny otevřených dveří, 

 individuální prohlídky školy zájemcům o studium, 

 každoroční přehlídka oborů SŠ Řemeslo má zlaté dno. 
Škola také spolupracuje s místními mateřskými školami, základními uměleckými 
školami, středisky volného času a regionálními středními školami. 
 

6. Vysoké školy 
Spolupráce s vysokými školami je minimální, ale absolventi nástavbového oboru 
Podnikání mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách, ale vzhledem k typu 
naší školy to není jev zcela běžný. 
 

7. Sociální partneři podporující vzdělávání 
Mezi významné sociální partnery Střední školy, Odry, p. o. patří Moravskoslezský 
kraj a město Vítkov, kteří poskytují našim žákům oborů Kuchař-číšník  
a Automechanik motivační a prospěchové stipendium.  
Materiálními i finančními dary nás podporují naši dlouholetí spolupracovníci, 
dodavatelé a místní firmy. Podpora je zaměřena na oceňování úspěšných žáků, na 
pořádání školních akcí a soutěží, na vybavení pracovišť odborného výcviku a nákup 
pracovních a pedagogických pomůcek.  
Škola se i nadále snaží navazovat novou spolupráci se sociálními partnery v regionu, 
aby ještě více rozšířila svou působnost a získala nové kontakty, jež přispějí ke 
zkvalitnění vzdělávání. 
 


