
SMÍCHOVSKÁ 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 
 

 

 

 

 

Výroční zpráva 2017/2018 
 

 

 

 

 



 2

Osnova pro výroční zprávu středních škol, 
konzervatoří, vyšších odborných škol 

a školských zařízení za školní rok 2017/2018 
(veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2018, případně 

po opravných zkouškách a doklasifikace, pokud není uvedeno jinak) 

I. Základní údaje o škole, školském zařízení 

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2018 

Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 

2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon 

Ing. Radko Sáblík,  radko.sablik@ssps.cz,  257 320 533 

Mgr. Zbyšek Nechanický, zbysek.nechanicky@ssps.cz,  257 320 533 

3. Webové stránky právnické osoby (současná adresa) 

www.ssps.cz 

4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita 
(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) 

Smíchovská střední průmyslová škola, kapacita 650 žáků 

5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve 
školském rejstříku 

škola kód název oboru / vzdělávacího programu 

cílová 
kapacita 
oboru / 

programu 

poznámka 
(uveďte, pokud obor 
nebyl vyučován, je 

dobíhající, atd.) 

SSPŠ 
78-42-
M/01 

Technické lyceum 
132 

aktivní 

SSPŠ 
18-20-
M/01 

Informační technologie 
650 

aktivní 

SSPŠ 
18-20-
M/01 

Kybernetická bezpečnost 132 aktivní 

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2016/2017: 

a) nové obory / programy – Kybernetická bezpečnost 
b) zrušené obory / programy - 0 
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7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): 

a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku 

Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 (MHMP) 

b) jiná nemáme 

8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby 

Smíchovská střední průmyslová škola má jedinou budovu v Praze 5, Preslově ulici 
25/72. V této budově jsou školní dílny, tělocvičny, odborné učebny výpočetní techniky, 
laboratoře pro technická měření, laboratoře robotiky, elektrotechniky, počítačů a 
příslušenství, CNC obrábění a laboratoř fyziky. 

9. Školská rada - datum ustanovení, seznam členů, jméno předsedy školské rady a jeho kontaktní 
údaje 

ODSTRANĚNO – TENTO ÚDAJ NEBUDE SLEDOVÁN Z DŮVODU OCHRANY ÚDAJŮ FYZICKÝCH OSOB! 

Ustanovení: 1. dubna 2005 
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II. Pracovníci právnické osoby 

1. Pedagogičtí pracovníci 
(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 

a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 
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 3 3 60 47,2 0 0 60 47,2 

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) 

škola počet pedagogických pracovníků  
celkem % z celkového počtu 
pedagogických pracovníků 

 
kvalifikovaných 51 85 
nekvalifikovaných 9 15 

c) věková struktura pedagogických pracovníků  

počet celkem ve 
fyzických 
osobách  

k 31. 12. 2017 

v tom podle věkových kategorií 

do 20 let 21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 61 a více let 

 0 6 14 10 14 16 

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Komise cizích jazyků: 

Jméno  Název školení Organizátor Datum Délka 

Helena Dlouhá Support and Inspire OUP 31. 8. 2017 6 hodin 

 Pearson EduTour 2018 Pearson 22. 3. 2017 4 hodiny 

 Speaking at B2 level Cambridge 26. 3. 2018 1 hodina 

Helena Kaigerová Support and Inspire OUP 31. 8. 2017 6 hodin 
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Zuzana 
Stuchlíková 

Support and Inspire OUP 31. 8. 2017 6 hodin 

 Pearson EduTour 2018 Pearson 22. 3. 2018 4 hodiny 

Jitka Venosová Support and Inspire OUP 13. 8. 2017 6 hodin 

 Jak zatraktivnit výuku 
pomocí obrázkových 
materiálů 

Fraus 

 

6. 6. 2018 2 hodiny 

 

Komise přírodovědných předmětů: 

Jméno 
účastníka 

Název školení 
Organizátor 

školení 
Datum 

Délka 

(hodiny, 
dny) 

Mgr. Věra 
Krajčová 

Veletrh nápadů učitelů fyziky 22, 
Olomouc 

PřF UP Olomouc + FPS 
JČMF 

1. – 3. 9. 2017 3 dny 

 Vyrábíme zvuk - výroba pomůcky do 
výuky fyziky 

SSPŠ 6. 9. 2017 3 hod 

 Dílny Heuréky - 16. mezinárodní 
konference 

Projekt Heuréka 22. – 24. 9. 
2017 

3 dny 

 Mikroskopie nanosvěta SSPŠ 4. 10. 2017 3 hod 

 Fyzika a technika termojaderné fúze SSPŠ 18. 10. 2017 3 hod 

 Kvantová čarodějnice a co je nového 
ve fyzice v roce 2017 

SSPŠ 13. 12. 2017 3 dny 

 17th Science Projects Workshop in the 
Future Classroom Lab 

European Schoolnet, 
Brusel 

17. - 19. 11. 
2017 

3 hod 

 Konference Elixír do škol 2018 Projekt Elixír do škol, 
Nadace Depositum Bonum 

18. - 20. 5. 
2018 

3 dny 

Mgr. Marie 
Souchová 

XIII. seminář z historie matematiky Matematickofyzikální 
fakulta UK 

21. – 24.  8. 
2017 

4 dny 

Mgr. Tomáš 
Tkáč 

Stages Inovační Centrum 
Ústeckého Kraje 

15. 2. 2018 1 den 

 Fyzika a technika termojaderné fúze SSPŠ 18. 10. 2017 3 hod 
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Komise praktických cvičení: 

Jméno účastníka Název školení Organizátor 

školení 

Datum Délka 
 

Čechová Tragicky dlouhé tratě PDBC Praha 23. 9. 2017 
 

Čechová Kemp demokracie – Železná ruda 
 

9.-13.10. 2017 
 

Čechová Studium anglického jazyka  průběžně  

Čechová, Kašpar, 
Hanuš, 
Musílková, Palek 

Lyžařský kurz prvních ročníků – Paso 
Tonale 

Lyžařský kurz 1. ročníku – Š. Mlýn 

Lyžařský kurz 1. ročníku – Pec p. Sněžkou 

Výběrový lyžařský kurz Rakousko 

48 studentů 

35 studentů 

30 studentů 

45 studentů 

11-16. 12. 
2017 

14-19. 1. 2018 

4- 9. 3. 2018 

12-16. 3. 2018 

 

Čechová, Kašpar, 
Hanuš, 
Musílková 

Sportovně turistický kurz 1. ročníku  

 

150 studentů 28.5-1.6. 2018 
 

Čechová, Kašpar, 
Hanuš, 
Musílková 

Soutěže o Pohár primátora hl.m.Prahy 
POPRASK 

   

Čechová Závody dračích lodí středních škol  25 studentů 13. 6. 2018  

Čechová Maturitní projekt - konzultant    

Čechová Dozor - posilovna  průběžně  

Čechová Člen inventarizační komise  průběžně  

Čechová Návštěvy fitness: různé cvičební styly a 
formy posilování 

 průběžně  

Čechová Členka maturitní komise  VI. 2018  

Palek Vstupní školení PO a BP u nových 
zaměstnanců 

SSPŠ průběžně 4h 

Palek Školení požární hlídky SSPŠ 6. 9. 2017;3. 1. 
a 5. 4. 2018 

3x 4h 

Palek, Cimlerová Experimentální 
(Bio)Tribologie, Biomateriály a jejich 

ČVUT 13. 2. 2018 6h 
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povrchy 

Palek Projekt výuka na jiné škole SŠES Praha Duben 2018 16h 

Palek, Cimlerová Od modelu k výrobku ČVUT 9. 4. 2018 6h 

Palek progeCAD-kreslení  SoliCAD 
Benátky nad 
Jizerou 

11. 5. 2018 

 

8 h 

Palek SprutCAM-programování CNC strojů SoliCAD 
Benátky nad 
Jizerou 

12 a 18. 5. 
2018 

16 h 

Palek, Cimlerová Výroba modelů na CNC – SOLIDCAM ČVUT Praha 7. 5. 2018 6h 

Cimlerová přednášky z cyklu Moderní fyzika a 
technika pro učitele ZŠ a SŠ 

SSPŠ   

Cimlerová Workshop novinek v oblasti IoT (Internet 
věcí) 

 7. 6. 2017 4 h 

Kořínek Robotický LEGO seminář pro středoškolské 
učitele –  

 

ČVUT v Praze, 
Fakulta 
elektrotechnic
ká-Katedra 
řídicí techniky 

15. - 16.9.2017  

Kořínek Roadshow pro školy 

Akce se konala v rámci celosvětové aktivity 
Microsoft - Partneři ve vzdělávání. 

Microsoft 

budova Delta, 
BB Centrum 

2. 10. 2017 6h 

Kašpar školení Fitness, Core trénink, Bodybaissic, 
TRX, stolní tenis, 

 2017/2018 
 

Kašpar nové metody v lyžování, lezecká stěna, 
inline bruslení, nové hry pro středoškolské 
studenty 

 2017/2018 3 dny 

Musílková Volejbal – pravidelný trénink   1x týdně  

Musílková Návštěva fitness - silový trénink  průběžně  

Musílková Lekce jógy, powerjogy, pilates, 
Bodybalance, Cirquit training,  

 průběžně  

Musílková Sezónně - cyklistický trénink, trénink 
beachvolejbalu, sportovního lezení, lezení 
po ferratách, bedmintonu, squashe, 
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stolního tenisu, kolečkové brusle, plavání, 
vodní turistika 

Musílková Relaxační a rehabilitační činnost – 
pravidelně celoročně 

Provozování masérské činnosti jako hobby 
a vzdělávání se v tomto oboru – sportovní a 
rekondiční masáž, hloubková, relaxační 
hawaiská, švédská mamsáš, masáže 
lávovými kameny 

   

Musílková Průběžně navštěvované lekce jógy, 
powerjogy, pilates, Bodybalance, Cirquit 
training,  

Samostudium anatomie, fyziologie a 
sportovního tréninku a nových trendů ve 
výuce a tréninku sportovců. 

   

Musílková - Kurz snowboardingu – prodloužení 
stávající kvalifikace Instruktor 
snowboardingu 

 16.-7.12.2017  

Musílková – Kurz freeridového lyžování, Boží Dar, 
Klínovec 

 5.-7.1.2018  

Komise výpočetní techniky: 

Jméno 
účastníka 

Název kurzu 
Školitel, 

Společnost 
Termín 

školení 
Počet 

dní 

František 
Flachs 

ECDL 
(Metodika 
hodnocení a 
srovnávací 
zkoušky) 

GOPAS 22.3.2018 1 

Ing. Yveta 
Scharnaglová 

Moderní fyzika 
a technika pro 
učitele 

Mgr. Věra 
Krajčová 

13.12.2017 1 

Ing. Yveta 
Scharnaglová 

AutoCAD pro 
pokročilé 

Computer 
Agency o.p.s. 

25. a 26. 1. 
2018 

2 
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Ing. Yveta 
Scharnaglová 

GDPR - obecná 
nařízení k 
ochraně osobních 
údajů 

Studijní 
systém BDO 

29.5.2018 1 

Mgr. Lukáš 
Vrba 

3dsMax - 
základní kurz 

Computer 
Agency o.p.s. 

23. a 24. 1. 
2018 

2 

Aramis 
Tochjan 

ECDL 
(Metodika 
hodnocení a 
srovnávací 
zkoušky) 

GOPAS 22.3.2018 1 

Ing. Martina 
Řejhová 

ECDL 
(Metodika 
hodnocení a 
srovnávací 
zkoušky) 

GOPAS 22.3.2018 1 

Ing. Jaroslav 
Zápotocký 

Virtuální 
realita 

AVRAR 21.3.2018 1 

Jaroslav 
Kořínek 

Robotický 
LEGO seminář 
pro středoškolské 
učitele 

ČVUT - 
FEL 

15. - 16. 9. 
2017 

2 

e) jazykové vzdělávání a jeho podpora 

počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 

z toho 

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 7 

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 2 

rodilý mluvčí 0 

2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) 

a) počty osob 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

19 12,3 

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků – nebylo realizováno



 10

III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ) 

(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 

1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů 

a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 

škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů 

Smíchovská SPŠ 20 622 

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: 
(údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) 

- přerušili vzdělávání: 2 
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 3 
- sami ukončili vzdělávání: 0 
- vyloučeni ze školy: 0 
- nepostoupili do vyššího ročníku: 22  z toho nebylo povoleno opakování: 5 
- přestoupili z jiné školy: 4 
- přestoupili na jinou školu: 10 
- jiný důvod změny (uveďte jaký):0 

b) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) - nemáme 

2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) 
a) denní vzdělávání 

škola 
průměrný počet 
žáků / studentů 

na třídu / skupinu 

průměrný počet 
žáků / studentů 

na učitele 

Smíchovská SPŠ 31,1 11 

b) vzdělávání při zaměstnání - nemáme 

3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) 
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počet 
žáků/studentů 

celkem 
2 1 2 1 0 0 1 0 0 1 215 6 1 230 

z toho 
nově přijatí 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 57 2 0 64 
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) 

a) denní vzdělávání 

škola  

z celkového počtu žáků / studentů: 

prospělo s vyznamenáním 38 

neprospělo 76 

opakovalo ročník 19 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 546 

tj. % z celkového počtu žáků/studentů 88 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 58 

z toho neomluvených 1 

b) vzdělávání při zaměstnání - nemáme 

5. Výsledky maturitních zkoušek  

škola 
 
 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 

denní 
vzdělávání 

vzdělávání 
při zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 140 0 

z toho konali zkoušku opakovaně 32 0 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 17 0 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 12 0 

prospěl 118 0 

neprospěl 10 0 

 

6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2018/2019 

a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ 
(za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách 
přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) 

skupina oborů vzdělání, 
kód, název  
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počet přihlášek celkem  559 

počet kol přijímacího řízení celkem 1 
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počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 271 

z toho v 1. kole 271 

z toho ve 2. kole 0 

z toho v dalších kolech 0 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 395 

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 

obor: IT 0 

obor: TL 0 

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2018/2019 0 

 

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců 
a příslušníků národnostních menšin. 

Bulharská republika – 1 

Čínská lidová republika – 1 

Moldavská republika – 1 

Pakistánská islámská republika – 1 

Ruská federace – 2 

Slovenská republika – 5 

Srbská republika – 1 

Ukrajina – 9 

Vietnamská socialistická republika – 6 

Celkem ve statistice 27 cizinců; začleňování bez problémů 

8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 

Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva 
a negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků ze 
znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky. 
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V této oblasti jsme nezaznamenali problémy. Speciální třídy nemáme. Všichni žáci 
s cizím státním občanstvím jsou bezproblémoví a komunikaci včetně začlenění 
do třídního kolektivu zvládají bez větších problémů. 

9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů 

Jsou ve škole nadaní žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými formami 
je zabezpečeno vzdělávání nadaných žáků a studentů. 

Ve škole nejsou žáci, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem. Škola nabízí celou řadu 
kurzů a odborných školení např. CISCO Academy, ECDL, MS IT Academy, Autodesk 
Academy, Alfacam a také další školení v programovacích jazycích, kde se nadaní žáci 
můžou rozvíjet.  

10. Ověřování výsledků vzdělávání Např. Maturita na nečisto, SCIO … 

Výsledky vzdělávání se ověřují v rámci sebeevaluace a společné části maturitní zkoušky. 
V matematice proběhlo školní kolo soutěže Matematický klokan. 

11. Školní vzdělávací programy 

Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. 

Oba obory vzdělání se vyučují podle ŠVP. TL od 1. 9. 2009, IT od 1. 9. 2010.  

Nezaznamenali jsme problémy v učebních plánech.  

12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Kolika jazykům se žáci učí, cizí jazyky podle četnosti výuky, jak školy motivují žáky k výuce cizích 
jazyků, apod. 

V oboru vzdělání Technické lyceum se vyučují jazyky anglický a německý. 

V oboru vzdělání informační technologie se vyučuje jazyk anglický a nepovinně německý. 

13. Vzdělávací programy VOŠ 

Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ. 

Nemáme VOŠ 

IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) 

1. Jazyková škola - nemáme 

2. Domovy mládeže (samostatné i při školách) - nemáme 
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V. Aktivity právnické osoby 
- Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 

1. Výchovné a kariérové poradenství 

Uvést, zdali na škole působí školní psycholog nebo pouze výchovný poradce, jaká je spolupráce 
s PPP a jaké výchovné problémy byly na škole nejčastěji řešeny. Jak na škole funguje kariérní 
poradenství. 

Ve škole nepůsobí školní psycholog. Výchovné problémy řeší zástupce ředitele pro 
pedagogickou činnost a výchovný poradce Mgr. Zbyšek Nechanický. Problémy, které 
se vyskytly, se týkaly zejména nízké docházky žáků do školy a jejich školní 
neúspěšnosti. Tyto problémy se za pomoci rodičů a třídních učitelů podařilo vyřešit. 
Spolupráce s PPP Prahy 5 je na požadované úrovni. Výchovný poradce je v kontaktu 
s pracovnicí PPP Praha 5 Mgr. Olgou Pařízkovou. 

2. Prevence rizikového chování 

Ve školním roce 2017/2018 je se žáky naší školy průběžně a systematicky prováděna prevence 
problémů způsobených návykovými látkami a prevence ostatních patologických jevů. 
Pedagogicky vhodná forma je přizpůsobena vždy charakteru cílové skupiny, které je určena. 

Konkrétní témata prevence uplatněná v jednotlivých předmětech jsou zařazena do různých 
částí osnov a učebních plánů. 

Předmět:   ONA  Lektoři:  Mgr. Vítová, Mgr. Chládková, Mgr. Jiruš, Mgr. Kafka      

                   Téma třída měsíc, čtvrtletí 

Etapy lidského života. 2.A, 2.B, 2.C, 2.D březen, duben, květen 

Formy komunikace a sociální 
dovednosti. 

2.A, 2.B, 2.C, 2.D únor, březen, duben 

Socializace. 2.A, 2.B, 2.C, 2.D únor, březen, duben, květen 

Rodina, zákl.složka společnosti. 2.A, 2.B, 2.C, 2.D únor, březen, duben, květen 

Sociální status. 2.A, 2.B, 2.C, 2.D únor, březen, duben, květen 

Sociálně patologické jevy. 2.A, 2.B, 2.C, 2.D březen, duben 

Problematika drog. 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.L  říjen, leden, únor 

Trestní řád, trestné činy. 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.L  leden, únor 

Politický radikalismus. 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.L 1. čtvrtletí 

Moc soudní. 3.A, 3.B, 3.C,.3.D, 3.L  2. čtvrtletí 

Etika, morálka - závadové 
chování. 

2.L září 

Svobodná vůle - vina, trest. 2.L říjen 

Osobnost - motivace, 2.L listopad 
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schopnosti, učení. 

Rodina, kolektiv. 2.L leden 

Životní styl. 2.L únor 

Informace, média - přístup  
k informacím. 

2.L duben 

Společnost v současnosti. 2.L květen 

Předmět:   PRA Lektor:  Mgr. Nechanický      

Téma třída měsíc, čtvrtletí 

Moc soudní. 4.A, 4.B, 4.C,.4.D, 4.L   2. čtvrtletí 

Předmět:   EKO                          Lektor:  Ing. Chládková      

Téma třída měsíc, čtvrtletí 

Problematika životní úrovně     
- ohrožení konzumací drog. 
Péče o nezaměstnané. 
Bezpečnost práce -  péče           
o pracovní síly. 
Výdaje státu na sociální služby. 

3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.L  
4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.L 

listopad, prosinec, leden, únor, 
duben 

Předmět:   BIO Lektor:  Mgr. Čechová      

Téma třída měsíc, čtvrtletí 

Vliv návykových látek, jejich 
rizika, první pomoc. 

1.L leden, únor, březen 

Antikoncepce, prevence 
přenosu HIV a pohlav. nemocí 

1.L květen 

Těhotenství a návykové látky 1.L květen 

Zdravý životní styl. 1.L září, červen 

Vývoj člověka – syndrom 
týraných a zneužívaných dětí. 

1.L červen 

Předmět:   CHE Lektor:  Ing. Vacková      

Téma třída měsíc, čtvrtletí 

Těkavé látky. 2.L duben 

Alkohol. 3.L říjen 

Léky, stimulancia, narkotika, 
anabolika, analgetika, 
antidepresiva. 

3.L duben, květen  

Drogová závislost. 3.L květen 

Předmět:   ECH Lektor:  Ing. Vacková      

Téma třída měsíc, čtvrtletí 
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Těkavé látky. 1.A, 1.B, 1.C, 1.K únor  

Alkohol. 1.A, 1.B, 1.C, 1.K březen 

Drogová závislost. 1.A, 1.B, 1.C, 1.K květen 

Předmět: TEV Lektoři: Mgr. Čechová, Mgr. Musílková, Mgr. Kašpar, Mgr. Hanuš         

Téma Třída měsíc, čtvrtletí 

Doping, anabolika, úrazy pod 
vlivem alkoholu a návykových 
látek. 

všechny třídy  průběžně po celý školní rok 

Předmět:   CJL  Lektoři:  Mgr. Liptáková, Mgr. Frischerová, Mgr. Vítová, Mgr. Kafka      

Téma Třída měsíc, čtvrtletí 

Klasicismus – chorobná 
závislost na penězích. 

1.A, 1.B, 1.C, 1.K, 1.L květen, červen 

Světový realismus – závislost 
na alkoholu, prostituce, životní 
úroveň, naturalismus. 

3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.L prosinec, leden 

Májovci,  – syndrom týraného 
dítěte, kouření. 

2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.L březen, duben, květen 

Prokletí básníci – bohémský 
styl života. 

3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.L září, říjen, listopad 

Dekadentní autoři – motivy 
zmaru, alkohol. 

3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.L říjen, listopad, prosinec 

Generace buřičů – závislost na 
alkoholu, bohémský život 

3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.L říjen, prosinec, leden 

Umělecké směry poč. 20. století 
– alkohol, prostituce. 

3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.L leden, únor 

Psychologická literatura           – 
analýza patologických jevů, 
motivy progresivní paralýzy. 

3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.L září, červen 

F. Christiane: My děti ze stanice 
ZOO 

4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.L březen, duben 

R. John: Memento – drogová 
problematika 

4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.L březen, duben 

Beatníci – drogy, alkohol, erot. 
otevřenost. 

4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.L duben 

Předmět:   NEM                          Lektor:  Mgr. Musilová, Mgr. Stuchlíková      

Téma třída měsíc, čtvrtletí 

Zdravý životní styl. 1.A, 1.L  květen 

Zdravý životní styl. 2.A, 2.L září 
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3.A, 3.L  

Problémy mládeže. 4.L květen 

Předmět:   ANG                        Lektoři:  Mgr. Dlouhá, Mgr. Tománková, Mgr. Kaigerová,    
                                                                    Mgr. Kozová, Mgr. Stuchlíková, Mgr. Venosová                                                                                 

Téma Třída měsíc, čtvrtletí 

Životní postoje. 1.A, 1.B, 1.C, 1.K, 1.L listopad 

Zdravý životní styl. 1.A, 1.B, 1.C, 1.K, 1.L únor, březen 

Názory mladých, vztahy  
v rodině 

2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.L září 

Zdravý životní styl -  pozitivní 
příklady osobností, nástrahy 
moderního života. 

2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.L  
3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.L 

září, leden 

Chování, mladí záškoláci. 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.L prosinec, leden 

Zdravý životní styl -  postoje 
k sociální problematice. 

4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.L září, listopad 

Kriminalita. 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.L březen, duben 

V měsíci září proběhla mezi žáky prvních ročníků anketa na téma: „Jak lidé začínají brát drogy“. 
Zajímalo nás, s jakým názorem a s jakými zkušenostmi v užívání návykových látek přišli noví žáci 
na naši školu. Dotazník vyplnilo 158 žáků, což je 94,61% všech žáků prvních ročníků. 

Z dotazníku vyplývá klesající tolerance ke kuřákům. Kuřáky neodsuzuje 69,62% žáků, z toho 
méně než jedna pětina toleruje pravidelné kouření deseti a více cigaret denně. Alespoň jednu 
zkušenost s kouřením v životě má však jedna třetina žáků prvních ročníků, 9 z nich kouří 
cigarety pravidelně. 

Z dotazníku je patrná stále stoupající tolerance dotázaných k alkoholu. Vypití jedné nebo dvou 
sklenek (sklenic) alkoholu několikrát za rok schvaluje 90,51% žáků, pravidelné pití několikrát 
týdně toleruje 78,48% dotázaných. Jakoukoliv zkušenost s pitím alkoholu má 91,77% žáků, 
k pravidelné konzumaci se přiznalo 6 žáků. 

Mezi žáky roste také tolerance k užití léků na uklidnění nebo na spaní bez doporučení lékaře tj. 
dostupná sedativa a hypnotika – toto uvedlo 71 žáků. 

84,18% žáků nikdy neužilo žádnou drogu, kouření marihuany toleruje 28,48% dotázaných. Tuto 
drogu zkusilo, i když to bylo třeba pouze jedenkrát a ze zvědavosti, 31 žáků. Žáci jsou silně proti 
injekčnímu braní drogy, pravidelnému čichání těkavých látek, užití pervitinu, kokainu či 
amfetaminů. Nejrychleji, bez překážek, si mohou opatřit – koupit cigarety, pivo, víno i destiláty 
– odpovědělo 96,84 dotázaných.  

V rámci pravidelných přednáškových a vzdělávacích cyklů pro mládež se žáci čtvrtých ročníků 
zúčastnili v měsíci březnu přednášky Ing. Štamberka o možnosti práce a následně o možnosti 
studia u „Policie ČR“. Informoval o jednotlivých specializacích policie, nabízel vstup do sboru, 
užíval příklady z praxe. Zejména pro oblast ICT by rád získal zájemce. Krátce vystoupila i civilní 
zaměstnankyně z personálního oddělení „Policie ČR“, sdělila podmínky přijetí, výšku nástupního 
platu a informovala o pracovním postupu.                                                                         
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Ve školním roce 2017/2018 nebyl zaznamenán případ porušení školního řádu ohledně držení, 
užívání a distribuce alkoholických nápojů či omamných a psychotropních látek. 

 vypracovala:  Ing. Eva Vacková, školní metodik prevence                                     

3. Ekologická výchova a environmentální výchova 

V běžném chodu školy se tato problematika projevuje především přístupem 
vyučujících i studentů k dané oblasti. Stále více se daří třídit odpad na jeho 
využitelné zdroje, dbá se na minimalizaci spotřeby energií i vody.  

Ekologická a environmentální výchova prostupuje zejména předměty chemie - 
ekologie, chemie, biologie, tělesná výchova. Důraz se na ni klade i v humanitních 
předmětech. 

4. Multikulturní výchova 

V rámci zejména předmětů občanská nauka, český jazyk a cizí jazyky 
zdůrazňujeme multikulturnost české společnosti a z toho vyplývající možné 
problémy, které se snažíme pojmenovat a nacházet přijatelná řešení. Projevuje se i 
zájem o problematiku migrace. 

5. Výchova k udržitelnému rozvoji 

Výchova k udržitelnému rozvoji je realizována jak v předmětech chemie - ekologie, 
fyzika, biologie, chemie, občanská nauka ale i v odborných předmětech v oblasti 
ICT i předmětu praktická cvičení. 

6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 

Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. 

 Lyžařský kurz – Passo Tonale – 48 studentů  

 lyžařský kurz – Lesana –  35 studentů 

            lyžařský kurz – Chata Vraní – 30 studentů 

            sportovní kurz – Machův Mlýn – 150 studentů 

            výběrový lyžařský kurz – Rakousko – 45 studentů 

7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a 
zaměření a počty žáků. 

Tyto informace jsou uvedeny ve Slovu ředitele. 
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Mgr Ivona Liptáková tradičně organizovala Klub mladého diváka, kterého se v tomto 
školním roce účastnilo 65 studentů. 

8. Soutěže  

Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a 
mezinárodní úrovni) 

Tyto informace jsou uvedeny ve Slovu ředitele. 

9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů 

Tyto informace jsou uvedeny ve Slovu ředitele. 

10. Spolupráce právnické osoby s partnery 

Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj. 

Tyto informace jsou uvedeny ve Slovu ředitele. 

11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou 

Tyto informace jsou uvedeny ve Slovu ředitele. 

12. Další aktivity, prezentace 

Tyto informace jsou uvedeny ve Slovu ředitele. 

13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin 

Učebny výpočetní techniky byly přeinstalovány a připraveny pro budoucí školní rok. 
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VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení. 

Inspekční činnost ČŠI nebyla organizována. 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení 

Následná veřejnosprávní finanční kontrola, odbor kontrolních činností MHMP; 

23. 10. – 16. 11. 2017 

Protokol o následné veřejnosprávní kontrole je uložen v sekretariátu ředitele školy  

VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017 

Tyto informace jsou uvedeny ve Slovu ředitele. 

VIII. Další informace 

V případě potřeby uveďte další informace, které považujete za důležité. 

SLOVO ŘEDITELE   

 Zítra jsou Vánoce, pozítří maturujeme   

 Jak ten čas letí! Ne, nechci otravovat stesky, jak uběhly prázdniny a jak už zase stojíme na prahu 
nového školního roku. Faktem však je, že čas letí. A tak, až uvidím studenty čtvrtých ročníků, řeknu 
jim své obligátní: „Zítra jsou vánoce, pozítří maturujeme.“   

 Oni se jako vždy zasmějí, někteří si poklepou na čelo či vrhnou soucitný pohled na osobu před nimi. 
Pomyslí si, že někomu mezi čtyřicítkou a smrtí to už vážně asi letí a má to za pár. Nicméně nakonec 
jim úsměv ztuhne a oni zjistí, že je čtvrtý ročník fuč, a před nimi první větší výzva v životě, tedy složit 
zkoušku z dospělosti. V její nedokonalé podobě. Ale to by byl velmi dlouhý a trudný příběh, a ten si 
nechám na jindy.   

 Presík a Presloviny.cz   

 Během minulého školního roku byl založen Mediální dům Preslova, a místo tradičního Presíku, který 

jsem desetiletí zaštiťoval, začali studenti a absolventi vydávat měsíčník s názvem Presloviny.cz. Jistě, 

stále jim pomáhám, ale snažím se jim do toho kecat co nejméně.   
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 Nejvíce mě pobavilo, když mi začali někteří zaměstnanci a studenti říkat, že je škoda, že už nevychází 
tradiční Presík. A že už není kde si přečíst tradiční novinky a zajímavosti o škole. Ve většině případů 
tato slova přicházela od těch, kteří mi do té doby sdělovali, jak je Presík nudný a jak ho nikdo nečte …   

 Nicméně jsem se rozhodl zachovat tradici, a k novému školnímu roku připravil „Presík speciál“, který 
shrnuje významné události za minulý školní rok, přehled hospodaření, ale také lehce poodkrývá, co 
nás čeká ve školním roce novém.   

 Tištěná a elektronická verze   

 Událostí za minulý školní rok bylo opravdu hodně, a tak se rozsah rozrostl do olbřímích rozměrů. 
Proto jsem se rozhodl, že vytvořím dvě verze, jednu zkrácenou do tisku a druhou plnou na www 
stránky školy. Kdo bude mít zájem a trpělivost, může nahlédnout do podrobností v elektronické 
podobě dokumentu.   

 Uspořádání Presíku je nové   

Také chci dokázat, že jsem stále in, i když už mám šestapadesát let. Proto jsem oproti tradicím 
pozměnil uspořádání Presíku speciál. Zároveň jsem se pokusil vybrat zajímavé ohlasy, které zazněly 
od studentů, absolventů, sociálních partnerů, a těmi informace obohatit. Možná není na škodu si 
přečíst, jak nás vidí jiní.   

 Spolupracující absolventi a nejaktivnější studenti    

V závěru Presíku speciál je přehled spolupracujících absolventů a nejaktivnějších studentů. Jsou jich 
desítky a za to jsem hrozně moc rád. Další desítky studentů jsou na hraně, občasnou aktivitu projeví, 
a já věřím, že za rok i oni budou v podobném seznamu. A také doufám, že se další absolventi zapojí 
do chodu školy.   

 My na Smíchovské střední průmyslové škole občas sníme   

 Jsem strašně rád, že stále za mnou někdo přichází a nastiňuje své návrhy. Nad nimi pak diskutujeme 
a snažíme se je realizovat. Mnozí se nad tím podivují, mnohým něco takového nevoní, další si klepají 
na čelo, co to zase ti šílenci vymysleli. Nebo ten šílenec, když mě ztotožní s návrhy, z nichž jen část 
pochází z mé hlavy.   

Co k tomu říci? My na Smíchovské střední průmyslové škole prostě občas sníme. A pak z 
toho vzejdou z pohledu českého školství mnohdy dost „fantasmagorické“ nápady. Ale sem tam 
nějaký z nich i skutečně realizujeme.   

 Na druhé straně, není krásné ještě v šestapadesáti letech dokázat snít? Já to umím díky tomu, že 
mám kolem sebe pozitivní a aktivní studenty a absolventy, a za to jsem jim nesmírně vděčný.    

 Slovo nemožné do našeho slovníku nepatří   

 V září 2017, při slavnostním zahájení školního roku, jsem řekl následné: „Pojďme se dohodnout, že 
slovo nemožné vyškrtneme ze svého slovníku.“ Nikdo neprotestoval, a naopak mnozí mi tento výrok 
připomněli, když prosazovali svůj projet, respektive na něj chtěli získat prostředky.   

Na tomto výroku však trvám. My totiž nemožné děláme na počkání, zázraky do dvou dnů.    

 Neříkej mi, že něco nejde, ale přemýšlej, jak to udělat, aby to šlo   
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 Ten citát jsem si vypůjčil od pana Bati a trochu ho upravil. Ale v duchu této filosofie chci i nadále 
školu řídit a k tomuto stylu jednání chci vést své zaměstnance i studenty.    

 Studenti mohou kdykoli přijít za ředitelem    

Svoje úvodní slovo zakončím citáty studentů pro Pražský deník, které mě velmi potěšily. Mohu také 
slíbit, že na svém přístupu nic měnit nehodlám. Vítám každého, kdo přichází s nápadem, a vždy se 
budu snažit nalézt způsob, jak projekt realizovat. Také hodlám nadále každý den mezi 7.40 až 8.00 
hodin vartovat na chodbě před ředitelnou, a každý má možnost mě oslovit.  

Student i zaměstnanec. Pravda, někdy je tam docela fronta …  

Student Petr Štěpánek: „Na naší škole může každý zajít za ředitelem s projektem, který by  

chtěl realizovat, a pokud to má pořádně promyšlené a projekt vypadá slibně, ředitel mu na to dá 

peníze a prostor. Studenti mohou zasahovat do chodu školy. Máme setkání, kterým se říká kulaté 
stoly, kde si je student, učitel, ředitel i absolvent roven a kde se debatuje o různých problémech a 
projektech.“  

Student Patrik Tsidina: „Komunikace na škole je fakt dobrá. Kdokoli může přijít za ředitelem 

a něco mu navrhnout nebo si postěžovat.“  

  

BILANCE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 

 STATISTIKA AKTIVIT VE ŠKOLNÍM ROCE 2018  

  aneb statistika nuda je, má však cenné údaje   
  

Je toho opravdu hodně …  bez zapojení studentů by to nešlo …  

 Níže je přehled, čeho všeho se naši studenti a zaměstnanci zúčastnili. Jeden by skoro nevěřil, že je 
možné takový rozsah zvládnout. Pravdou je, že na mnohých akcích zastupovali školu studenti, což 
pomohlo organizaci a zároveň studentům přinášelo ohromné zkušenosti.   

 Odborné konference pořádané či spolupořádané školou  

- celkem proběhlo 8 takových konferencí   

 Odborné konference se zástupci školy   
- zástupci školy se zúčastnili celkem 28 odborných konferencí   

 Tiskové konference pořádané či spolupořádané školou  

- celkem takto proběhlo 6 tiskových konferencí   

 SSPŠ se objevuje v médiích poměrně často   
- 29krát se při různých příležitostech SSPŠ objevila v médiích včetně televizí, z těch ČT,  

NOVA, PRIMA, SEZNAM  

- jelikož různé portály informace sdílejí, skutečný počet nelze dohledat   
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 Velké festivaly  
- SSPŠ se prezentovala na 9 velkých festivalech, někdy i v roli spolupořadatele   

 Kempy pořádané školou  

- SSPŠ uspořádala 6 kempů   

 Účast zástupců SSPŠ na různých odborných a společenských akcí    

- škola uspořádala či se zúčastnila 38 různých odborných či společenských akcí   

 Kulaté stoly   
- SSPŠ uspořádala, či se její zástupci zúčastnili, celkem 10 kulatých stolů   

 Zahraniční výjezdy  

 -  celkem se uskutečnilo 15 zahraničních výjezdů, do ciziny vycestovalo přes 200 studentů a  

zaměstnanců, některé výjezdy byly pracovní, jiné poznávací   

 Hosté ze zahraniční na škole   

- na SSPŠ se objevilo celkem 12 skupin hostů ze zahraniční, v nich kolem 180 cizinců, někdy šlo 

o jednorázovou návštěvu, většinou o vícedenní pobyt   

 Odborné exkurse   
- zástupci školy se zúčastnili 11 odborných exkursí   

 Výcvikové kursy  
- SSPŠ uspořádala 5 výcvikových kursů, čtyři lyžařské, z toho dva v zahraničí, a jeden letní 

sportovní   

 Semináře pořádané školou  

- SSPŠ uspořádala 17 odborných seminářů, z toho 10 bylo dlouhodobých   

 Soutěže pořádané nebo spolupořádané školou   

- SSPŠ uspořádala nebo spolupořádala 12 soutěží   

 Účast studentů na soutěžích mimo školu   

- studenti SSPŠ se zúčastnili 6 soutěží mimo školu, jeden student reprezentoval SSPŠ a ČR až v 
Orlandu v USA   

Členství SSPŠ v odborných akademiích   
- SSPŠ je členem 8 odborných akademií, jde většinou o významné světové firmy    

- konkrétně Cisco, Microsoft, Cinema4D, Oracle, ECDL, Linux, Autodesk, AlphaCam    

 Projekty na škole   
- SSPŠ byla zapojena do dvou mezinárodních projektů z programu Erasmus +  

- navíc SSPŠ v rámci Erasmus + zajišťovala program pro tři skupiny tureckých učitelů a 

studentů   

- SSPŠ realizovala 7 velkých školních projektů, konkrétně Mediální dům Preslova, Osvětim,  

Terezín, Senioři, Kybernetická bezpečnost, Virtuální realita, Internet věcí (IoT), Interaktivní 
vědecké centrum s workshopy pro žáky ZŠ   
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- probíhaly projekty spojené se spoluprací se sociálními partnery, například Linet, AŠ Mladá 
Boleslav, Operátor ICT, IBM, Microrisc, AVRAR, Hospodářská komora ČR, DigiKoalice (MŠMT), 
NÚOV, AFCEA, Centrum pro výzkum genocid Terezín  

- dalších více než 100 projektů bylo vytvářeno v rámci studentských respektive maturitních 
projektů (zapojeni všichni studenti třetího respektive čtvrtého ročníku)   

 Pilotní výuka kybernetické bezpečnosti   

- SSPŠ je jednou ze dvou středních škol v ČR, kde se v pilotním režimu vyučuje nový vzdělávací 

obor Kybernetická bezpečnost   

 Jednání se sociálními partnery   

- jednání se sociálními partnery proběhlo mnoho, těžko se dopočítat, odhadem tak 200, některá 
jsem vedl sám, další s absolventy a studenty, mnohá však sami moji asistenti z řad 
absolventů i studentů, další desítky aktivních absolventů a studentů   

 HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2003 až 2018  
 Níže jsou uvedené příjmy nad rámec klasické dotace zřizovatele na provoz a MŠMT na ONIV (ostatní 
neinvestiční výdaje). Dále jsou uvedené výdaje školy, které šly do vybavení školy a na její rozvoj.   

 Tyto výdaje začínají rokem 2003, kdy jsem byl jmenován do funkce ředitele školy, respektive jsem 
byl jmenován k 1. listopadu 2002.   

 STRUČNÁ BILANCE HOSPODAŘENÍ 2003 až 2018 Granty do výuky a budovy  

  Celkem jsme od roku 2003 do roku 2018 získali 94 grantů do výuky, z toho 5 bylo v rámci 
programů z Evropských fondů. Dohromady jde o částku 24. 684. 600,- Kč.  

 Šestým grantem z prostředků Evropských fondů byl projekt na zateplení budovy, výměnu oken, 
dveří a střechy za 25. 221. 000,- Kč.   

 Doplňková činnost  

  Z doplňkové činnosti jsme za roky 2003 až 2017 získali částku 10. 057. 451,- Kč. Za rok 

2018 ještě není zisk vyčíslen, odhaduje se na 800. 000,- Kč.   

 Získané prostředky nad klasický provoz   

(granty, doplňková činnost, mimořádné dotace zřizovatele)   

 Za roky 2003 až 2018 jsme získali z grantů, doplňkové činnosti a mimořádných dotací zřizovatele 
prostředky ve výši 122. 816. 662,- Kč.  

 Kolik stojí software a hardware  

 Za roky 2003 až 2018 jsme na software a hardware vynaložili částku 26. 071. 000,- Kč, z toho šla 
do nákupu hardware částka 21. 913. 000,- Kč, zbytek byl vynaložen na nákup licencí software, což 
činilo více než 4 miliony korun.   
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Celkem částka do vybavení pro výuku, zlepšení prostředí a opravy budovy 
Celkem do vybavení pro výuku, vybavení kabinetů a tříd a do opravy budovy byla za roky 2003 až 
2018 vynaložena částka 123. 509. 611,- Kč.  

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY, MIMOŘÁDNÉ DOTACE A GRANTY   
 PŘEHLED DOTACÍ A GRANTŮ ZA ROKY 2014 AŽ 2018  

  Níže uvádím konkrétní získané mimořádné dotace a granty za poslední tři roky. Jejich výčet je 
dokladem velké aktivity školy a jejích zaměstnanců, ale i dobré pověsti školy a její vysoké 
naplněnosti, což zohledňuje i zřizovatel při poskytování dotace. Je nutné poznamenat, že na nepřízeň 
zřizovatele si naše škola rozhodně stěžovat nemůže a je jenom dobře, že zřizovatel podporuje své 
úspěšné školy, jako je ta naše.   

  PŘEHLED DOTACÍ A GRANTŮ V ROCE 2014  

 Příspěvek zřizovatele na soutěže organizované naší školou   

 Rada HMP rozhodla o poskytnutí mimořádné dotace na organizování některých soutěží na naší 

škole. Níže je uveden přehled akcí a získaných dotací.   

- Office Arena (p. Spurná)      -   5. 000,- Kč - Net Competition (p. 

Spurná)      - 15. 000,- Kč  

- IT Junior (p. Kotek)        - 15. 000,- Kč   

  

Celkem poskytnutá dotace        - 35. 000.- Kč 

  Schválení grantů v rámci programu podpory vzdělávání  

 Na základě usnesení Rady HMP byly pro naši školu schváleny některé z podaných projektů v rámci 
Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2014. Níže jsou 
uvedeny projekty, které tuto finanční podporu získaly, v závorce uvedena osoba, který projekt 
podala.   

 Moderní technologie ve službách vědy a techniky (p. Sáblík, p. Flachs)  -   70. 000,- Kč  

Účasti studentů na MOS World Championchip Ananheim (p. Spurná)  - 200. 000,- Kč  

Seminář a portál osobností českých dějin a kultury (p. Sáblík, p. Flachs) -   50. 000,- Kč  

Soutěž pro studenty ZŠ v IT schopnostech (p. Spurná)      -   20. 000,- Kč Soutěž 
studentů Smíchovské SPŠ v síťařské problematice (p. Spurná)  -   20. 000,- Kč  

 Celkem poskytnutá finanční podpora           - 360. 000,- Kč  

  

 Mimořádné dotace od zřizovatele   
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Vybudování posluchárny v místnosti 211          - 1. 269. 000,- Kč 
Rekonstrukce havarijního stavu fasády v Preslově ulici      - 2. 411. 000,- Kč   

  

Celkem mimořádné dotace              - 3. 680. 000,- Kč  

  PŘEHLED MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ A GRANTŮ V ROCE 2015  

 Schválení grantů v rámci programu podpory vzdělávání  

 Na základě usnesení Rady HMP byly pro naši školu schváleny některé z podaných projektů v rámci 
Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy i pro rok 2015. Níže 
jsou uvedeny projekty, které tuto finanční podporu získaly, v závorce uvedena osoba,  

který projekt podala.   

   

Moderní fyzika a technika, cyklus přednášek (p. Krajčová)   -   16. 200,- Kč  

Moderní technologie ve službách vědy a techniky (p. Sáblík, p. Flachs)  - 128. 300,- Kč  

Linuxová laboratoř (p. Bayer)            - 100. 000,- Kč  

Rozvoj ekologické a technické způsobilosti (p. Bayer)      - 248. 000,- Kč  

Soutěž junioři v IT (p. Spurná, p. Řežábek, p. Flachs)      -   30. 000,- Kč  

Soutěž v IT schopnostech (p. Spurná, p. Flachs)        -   15. 000,- Kč   

Účast studentů na Science Campu v Bulharsku (p. Krajčová)    -   27. 000,- Kč   

Grant Erasmus +                

  

- 257. 400,- Kč  

Celkem poskytnutá podpora             

  Granty z Nadačního fondu Prahy Cesta ke vzdělání  

- 564. 500,- Kč  

 Nadační fond hlavního města Prahy „Cesta ke vzdělání“ podporuje mezinárodní aktivity a spolupráci. 
V roce 2015 byla naše škola opravdu úspěšná.   

Soutěž Net Competention (p. Spurná)          -   21. 000,- Kč  

Účasti studentů na MOS World Championchip Dallas (p. Řežábek)  - 100. 000,- Kč  

Účast studentů na Science Campu v Bulharsku (p. Krajčová)    -   30. 000,- Kč  

Mezinárodní IT soutěž – Souboj algoritmů (p. Flachs)  

  

    - 100. 000,- Kč   



 27

Celkem poskytnutá podpora         

  Grant Erasmus + na mezinárodní spolupráci   

    - 251. 000,- Kč   

Grant Erasmus +            

  Mimořádná dotace od zřizovatele    

    - 257. 400,- Kč  

Oprava havarijního stavu střechy nad dílnami        - 2. 398. 000,- Kč  

Oprava havarijního stavu rozvodů teplé vody        -     200. 000,- Kč  

Rekonstrukce fasády v malém dvoře           - 2. 412. 000,- Kč  

Úprava malého dvora u zdí budovy       

  

    -     481. 000,- Kč  

Celkem mimořádné dotace              - 5. 010. 000,- Kč  

  

 PŘEHLED MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ A GRANTŮ V ROCE 2016  

 Schválení grantů v rámci programu podpory vzdělávání  

 Na základě usnesení Rady HMP byly pro naši školu schváleny některé z podaných projektů v 
rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy i pro rok 
2016. Níže jsou uvedeny projekty, které tuto finanční podporu získaly, v závorce uvedena 
osoba, který projekt podala.   

    

Moderní fyzika a technika (p. Krajčová)          -   25. 000,- Kč  

Professional Lady Club (p. Kopeluková)          -     9. 500,- Kč  

Problematika kybernetické vzdělanosti (p. Sáblík, p. Řežábek)    -   80. 000,- Kč  

Soutěže jako motivace k profesnímu rozvoji (p. Flachs)      - 150. 000,- Kč  

Vytvoření interaktivního centra (p. Sáblík, p. Krajčová)    

  

  - 158. 000,- Kč  

Celkem poskytnutá dotace              - 422. 500,- Kč  

                  

 Granty z Nadačního fondu Prahy Cesta ke vzdělání  

 Nadační fond hlavního města Prahy „Cesta ke vzdělání“ podporuje mezinárodní aktivity a spolupráci. 
I v roce 2016 byla naše škola úspěšná.   
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Soutěž MOS World Championship (p. Řežábek)       -   90. 000,- Kč Reprezentace 
studentů na Science Camp (p. Krajčová)      -   32. 000,- Kč  

IT soutěž, souboj algoritmů (p. Flachs)          -   50. 000,- Kč  

  

Celkem poskytnutá dotace          

  Grant Erasmus + na mezinárodní spolupráci   

  - 172. 000,- Kč  

Grant Erasmus +            

  

    -    286.400,- Kč  

Grant OPPPR                  

Grant bude probíhat v období 2016 – 2018     

  

 Mimořádná dotace od zřizovatele   

    -  3. 873. 700,- Kč 

Rekonstrukce dvora a vjezdu           
           - 2. 406. 800,- Kč  

Rekonstrukce venkovního oplocení a západní fasády    
           - 2. 420. 000,- Kč  

Oprava havarijního stavu regulačního systému vytápění      -     290. 400,- Kč 

Vybudování multifunkčního venkovního hřiště        - 2. 397. 800,- Kč 

Oprava havárie optického switche            -     243. 900,- Kč 

Rekonstrukce bezdrátového pokrytí školy (Wi-Fi)       - 1. 600. 000,- Kč 

Projektové dny                -       30. 000,- Kč 

Energetická opatření           

  

    -     275. 000,- Kč 

Celkem mimořádné dotace         

   

    - 9. 663. 900,- Kč 

PŘEHLED MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ A GRANTŮ V ROCE 2017  

 Schválení grantů v rámci programu podpory vzdělávání  

 Na základě usnesení Rady HMP byly pro naši školu schváleny některé z podaných projektů v rámci 

Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy i pro rok  

2017. Níže jsou uvedeny projekty, které tuto finanční podporu získaly, v závorce uvedena osoba, 
který projekt podala.   
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Moderní fyzika a technika              -     35. 000,- Kč    

Kybernetická bezpečnost              -   155. 000,- Kč  

Interaktivní vědecké centrum                    -     90. 000,- Kč Soutěž jako 
motivace                         -   118. 000,- Kč  

Praktický ajťák                         -   130. 000,- Kč  

Smíchovská průmyslovka třetího věku                   -    58. 000,- Kč  

  

Celkem poskytnutá dotace                       -   586. 000,- Kč  

                  

 Granty z Nadačního fondu Prahy Cesta ke vzdělání  

Nadační fond hlavního města Prahy „Cesta ke vzdělání“ podporuje mezinárodní aktivity a spolupráci. 
I v roce 2017 byla naše škola úspěšná.   

 Reprezentace studentů SSPŠ na Science Camp v Bulharsku       - 35.000,- Kč  

Soutěž MOS World Championship         - 40.000,- Kč  

Celkem poskytnutá dotace           -  75.000,- Kč  

 Grant Erasmus + na mezinárodní spolupráci   

Grant Erasmus +              -   206.000,- Kč     

 Grant OPPPR  

Grant OPPPR  2017, příděl na rok 2017                           - 1. 100.000,- Kč  

 Grant OPVVV  

Grant OPVVV bude probíhat v období 2017-2018     - 1. 130. 000,- Kč    

 Mimořádná dotace od zřizovatele   

Kybernetický polygon            -   2.407. 600,- Kč  

Úprava dvora – Work Out hřiště          -      196. 100,- Kč  

Rekonstrukce budovy školy, fasády a střecha nad tělocvičnou  -   2.412. 100,- Kč  

Pořízení serverů              -        690.000,- Kč  

Pracoviště IoT             -    2.407.900,- Kč  

Rekonstrukce serverovny            -    1.500.000,- Kč  
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Pracoviště virtuální reality            -     2.410.000,- Kč  

  

 Celkem mimořádné dotace                    -   14.430.500,- Kč  

   

PŘEHLED MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ A GRANTŮ V ROCE 2018  

  

Schválení grantů v rámci programu podpory vzdělávání  

 Na základě usnesení Rady HMP byly pro naši školu schváleny některé z podaných projektů v rámci 

Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy i pro rok  

2018. Níže jsou uvedeny projekty, které tuto finanční podporu získaly.    

        

Využití virtuální reality ve výukovém procesu                    -   100.000,- Kč  

Cyklus přednášek a dílen: Moderní fyzika a technika pro učitele ZŠ a SŠ IV  -     30.000,- Kč  

Zvyšování dovednosti zaměstnanců při výuce klíčových kompetencí žáků  -     100.000,- Kč  

Smíchovská průmyslovka třetího věku            -      60.000,- Kč  

Interaktivní vědecké centrum při SSPŠ            -      90.000,- Kč  

Soutěž jako motivace aktivního přístupu k profesnímu rozvoji žáků    

  

-     150.000,- Kč  

Celkem poskytnutá dotace               -      530.000,- Kč  

Granty z Nadačního fondu Prahy Cesta ke vzdělání  
Nadační fond hlavního města Prahy „Cesta ke vzdělání“ podporuje mezinárodní aktivity a spolupráci. 
I v roce 2018 byla naše škola úspěšná.   

Reprezentace studentů na Spase – Turecko           -    100.000,- Kč Info-
Share – největší technické konference Gdaňsk       -      15.000,- Kč  

Soutěž MOS World Championship             -      20.000,- Kč  

Reprezentace studentů – Bulharsko             -      50.000,- Kč  

  

Celkem poskytnutá dotace                         -     185.000,-  Kč  

 Grant OPVVV – partneři „Město změny Terezín“   

Grant OPVVV bude probíhat v období 2018-2020       - 680. 000,- Kč   
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 Mimořádné dotace od zřizovatele  

Rekonstrukce místnosti pro vybudování Polytechnických hnízd    -  2. 407. 900,- Kč  

Odstranění a likvidace střešní krytiny z eternitu        -        56. 180,- Kč  

Havárie vodovodních a centrálních rozvodů         -      726. 418,- Kč  

Revitalizace vnitrobloku              -   2. 418. 813,- Kč  

Vybudování nové haly pro praktická cvičení        -   9. 000. 000,- Kč  

  

Celkem poskytnutá dotace             - 14. 609. 311,- Kč  

  

ZÍSKANÉ PROSTŘEDKY MIMO PROVOZNÍ DOTACE   

  DOPLŇKOVÁ ČINNOST  

  Škola má příjmy z doplňkové činnosti, kterou tvoří především pořádání odborných kursů a pronájmy 
prostor včetně reklamních ploch. Po odečtení nákladů od příjmů získáme hospodářský výsledek, po 
jeho zdanění konečný zisk. Níže je právě tento zisk uveden.   

 Na žádost školy je většinou převáděn do Rezervního fondu školy a z něho jsou hrazeny především 
náklady na vybavení učeben a kabinetů.   

  

ROK     

  

ZISK  

2003 až 2011   4. 868. 000,- Kč  

2012         968. 000,- Kč  

2013     1. 092. 000,- Kč  

2014         766. 000,- Kč  

2015         849. 000,- Kč  

2016         389. 108,- Kč  

2017     

  

1. 125. 343,- Kč    

Celkem     10. 057. 451,- Kč      

 Poznámka: Zisk za kalendářní rok 2018 není pochopitelně vyčíslen, neboť aktivity stále probíhají. 
Podle odhadů, by se měl pohybovat okolo 800. 000,- Kč.    
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 GRANTOVÁ POLITIKA  

   Granty jsou významnou možností, jak získat pro školu peníze. Nelze však jen tak požádat,  

je nutné vždy zpracovat projekt a ten musí podstoupit tvrdé martyrium výběrových řízení, mnohdy 
mnohostupňových, kdy bojuje s významnou konkurencí. Za úspěchy tak stojí náročná práce 
významné části zaměstnanců školy, nejen při realizaci projektů, ale už při jejich zpracování.   

  

  

Granty směřující do výuky  

 Rok  Obsah grantu          částka   

  

 

2003 až 2011                 - 10. 385. 000,- Kč  

2012 Grant HMP Seminář věda a technika           -         50. 000,- Kč  

  Grant HMP Soutěž pro žáky v IT                 -         15. 000,- Kč  

  Grant HMP Soutěž v Cisco problematice               -         27. 000,- Kč  

  Grant HMP Projekt E-škola aktualizace kódu             -       100. 000,- Kč  

  Grant EU Leonardo Stáže studentů ve Finsku         -   1. 000. 000,- Kč  

2013  Grant HMP Seminář věda a technika                -         50. 000,- Kč  

  Grant HMP Soutěž pro žáky ZŠ v IT dovednostech             -         15. 000,- Kč  

  Grant HMP Soutěž pro studenty SSPŠ v sítích              -         17. 000,- Kč  

  Grant HMP Skripta o programování 3. díl               -         60. 000,- Kč  

  Nadace HMP Finále soutěže IT Junior v Polsku              -         26. 000,- Kč  

  Nadace HMP Projekt 2 studenti Finsko                -         56. 000,- Kč  

 Nadace HMP Studijní stáž ve Francii              -       125. 000,- Kč  

  Grant EU Praha-Adaptabilita Digitalizace výuky         -   3. 080. 000,- Kč  

  Grant EU Leonardo Stáže studentů v zahraničí         -   1. 000. 000,- Kč  

2014 Office Arena (paní profesorka Spurná)                             -           5. 000,- Kč  

      Net Competition (paní profesorka Spurná)                
         -         15. 000,- Kč  

 IT Junior (pan profesor Kotek)                  -         15. 000,- Kč   

 Moderní technologie ve službách vědy a techniky              -         70. 000,- Kč  

´  Účasti studentů na MOS World Championchip              -       200. 000,- Kč  

 Seminář a portál osobností českých dějin a kultury              -         50. 000,- Kč  

Soutěž pro studenty ZŠ v IT schopnostech                          -         20. 000,- Kč  
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Soutěž studentů SSPŠ v síťařské problematice                     -         20. 000,- Kč  

2015  Moderní fyzika a technika, cyklus přednášek                -         16. 000,- Kč  

 Moderní technologie ve službách vědy a techniky              -       128. 000,- Kč  

 Linuxová laboratoř                      -       100. 000,- Kč  

 Rozvoj ekologické a technické způsobilosti              -       248. 000,- Kč  

 Soutěž junioři v IT                        -         30. 000,- Kč  

 Soutěž v IT schopnostech                      -         15. 000,- Kč   

 Účast studentů na Science Campu v Bulharsku                 -         27. 000,- Kč   

 Soutěž Net Competention                      -         21. 000,- Kč  

Účasti studentů na MOS World Championchip Dallas        -       100. 000,- Kč  

 Účast studentů na Science Campu v Bulharsku                  -         30. 000,- Kč  

 Mezinárodní IT soutěž – Souboj algoritmů                -       100. 000,- Kč   

 Grant Erasmus + 2015            -       257. 000,- Kč  

2016    Moderní fyzika a technika (p. Krajčová)        -         25. 000,- Kč  

 Professional Lady Club (p. Kopeluková)        -           9. 500,- Kč  

Problematika kybernetické vzdělanosti (p. Sáblík, p. Řežábek)  -         80. 000,- Kč  

Soutěže jako motivace k profesnímu rozvoji (p. Flachs)    -       150. 000,- Kč  

Vytvoření interaktivního centra (p. Sáblík, p. Krajčová)     -       158. 000,- Kč  

Soutěž MOS World Championship (p. Řežábek)     -         90. 000,- Kč  

Reprezentace studentů na Science Camp (p. Krajčová)    -         32. 000,- Kč  

 IT soutěž, souboj algoritmů (p. Flachs)        -         50. 000,- Kč  

 Grant Erasmus + 2016            -        286. 400,- Kč  

 Grant OPPPR               -    3. 873. 700,- Kč  

2017   Moderní fyzika a technika (p. Krajčová)        -          35. 000,- Kč   

           Kybernetická bezpečnost (p. Sáblík)         -        155. 000,- Kč  

           Interaktivní vědecké centrum (p. Krajčová)       -          90. 000,- Kč  

           Soutěž jako motivace (p. Hejhal)          -        118. 000,- Kč  

           Praktický ajťák (p. Černohorský)          -        130. 000,- Kč  

           Smíchovská průmyslovka třetího věku (p. Krajčová)    -          58. 000,- Kč  

 Kemp Bulharsko              -  35. 000,- Kč  

  Erasmus +                -          206. 000,-Kč  

           Grant OPPPR                -     1. 100.000,- Kč  

           Grant OPVVV                         -     1. 130. 000,- Kč  
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2018  Využití virtuální reality ve výukovém procesu                          -         100.000,- Kč Cyklus 

přednášek a dílen: Moderní fyzika a technika pro učitele   

 ZŠ a SŠ IV                -          30.000,- Kč  

Zvyšování dovednosti zaměstnanců při výuce klíčových kompetencí  

   žáků s využitím horizontálních témat problematiky KB    -       100.000,- Kč  

 Smíchovská průmyslovka třetího věku        -         60.000,- Kč  

Interaktivní vědecké centrum při SSPŠ                  -         90.000,- Kč Soutěž jako 
motivace aktivního přístupu k profesnímu rozvoji   

 žáků                   -       150.000,- Kč  

  

  Grant OP VVV partneři města Terezín        -        680. 000,- Kč  

    

 Celkové příjmy z grantů do oblasti výuky /součet změnit/        25. 814. 600,- Kč  

  

Poznámka: Všechny získané granty od roku 2003 do roku 2017 byly realizovány, prostředky v plné 
výši čerpány, granty z roku 2018 jsou právě ve fázi realizace. Granty z prostředků EU z roku 2013 
byly čerpány v průběhu let 2013 až 2015.   

   

PŘEHLED ZÍSKANÝCH PROSTŘEDKŮ NAD KLASICKÝ PROVOZNÍ ROZPOČET    

 Celkově získané prostředky z doplňkové činnosti, grantů a dotací od 2003   

 Doplňková činnost              10. 057. 451,- Kč     

   Granty do výuky               25. 814. 600,- Kč  

Granty na MČR basketbal                   130. 000,- Kč  

Dotace na výměnu oken a částečného zateplení     25. 221. 000,- Kč  

Dotace na zlepšení topné soustavy          3. 360. 000,- Kč  

Dotace na výměnu osvětlení            1. 190. 000,- Kč  

Granty a dotace do prostor pro tělesnou výchovu       5. 318. 000,- Kč  

Dotace na opravu podlah na chodbách v havarijním stavu    3. 160. 000,- Kč  
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Dotace na opravu dílen a Studentského klubu       2. 352. 000,- Kč  

Rekonstrukce datové sítě školy           2. 376. 000,- Kč  

Dotace na vybudování posluchárny           1. 269. 000,- Kč  

Rekonstrukce havarijního stavu fasády v Preslově ulici     2. 411. 000,- Kč   

Oprava havarijního stavu střechy           2. 398. 000,- Kč  

Oprava havarijního stavu rozvodů teplé vody           200. 000,- Kč  

Rekonstrukce fasády v malém dvoře          2. 412. 000,- Kč  

Úprava malého dvora u zdí budovy              481. 000,- Kč  

Rekonstrukce venkovního oplocení a západní fasády     2. 420. 000,- Kč  

Oprava havarijního stavu regulačního systému vytápění         290. 000,- Kč  

Vybudování multifunkčního venkovního hřiště       2. 397. 800,- Kč  

Oprava havárie optického switche               244. 000,- Kč  

Rekonstrukce bezdrátového pokrytí školy (Wi-Fi)      1. 600. 000,- Kč  

Rekonstrukce dvora a vjezdu            2. 406. 800,- Kč  

Projektové dny                     30. 000,- Kč    

Energetická opatření                  275. 000,- Kč  

Kybernetický polygon                       2. 407. 600,- Kč  

Úprava dvora – Work out – hřiště                         196. 100,- Kč  

Rekonstrukce budovy školy, fasády a střecha nad TV           2. 412. 100,- Kč  

Pořízení serverů                              690.000,- Kč  

Pracoviště IoT                        2. 407. 900,- Kč Rekonstrukce 

serverovny               1. 500. 000,- Kč  

Pracoviště virtuální reality             2. 410. 000,- Kč  

Rekonstrukce místnosti pro vybudování Polyt. hnízd     2. 407. 900,- Kč  

Odstranění a likvidace střešní krytiny z eternitu              56.180,- Kč  

Havárie vodovodních a centrálních rozvodů            726 .418,- Kč  

Revitalizace vnitrobloku             2. 418. 813,- Kč  

Vybudování nové haly pro praktické cvičení       9. 000. 000,- Kč  
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 celkem                               122. 816. 662,- Kč   

                        

 VYNALOŽENÉ PROSTŘEDKY DO VÝUKY I PROSTŘEDÍ  

  Výše je uvedeno, jaké škola získala zdroje nad rámec běžných peněz, kterými jsou výdaje na platy, 
přímé výdaje na učební pomůcky a výdaje na provoz. V další části máte možnost si přečíst, kam 
získané prostředky směřovaly. Některé skončily u řešitelů projektů ve formě odměn, např. za psaní 
skript či příprav laboratorních úloh, další na jejich školení. Významná část šla do vybavení.   

 Sledovány jsou tři oblasti, nákup software, tedy programového vybavení, dále nákup hardware, 
především počítačů, ale i jejich periférií a přístrojové techniky do laboratoří. Třetí oblastí je obnova 
nábytku ve třídách a kabinetech. Třetí oblast byla z výhradní části financována ze zisků z doplňkové 
činnosti.   

 Peníze do jednotlivých oblastí směřují z několika zdrojů. Ze získaných grantů, z Rezervního fondu, 

kam přicházejí zisky z doplňkové činnosti, i Investičního fondu, kam jdou odpisy z budovy a 

počítačových učeben, které škola kupuje jako investiční celek. Další prostředky byly vynaloženy ze 

základní dotace školy na provoz a na učební pomůcky.   

  Prostředky vložené do jednotlivých oblastí po rocích  Rok    
 software    hardware    zařízení tříd a kabinetů    

  2003 až 2011   2. 735. 000,- Kč  13. 008. 000,- Kč    4. 140. 000,- Kč 2012     
     227. 000,- Kč    1. 382. 000,- Kč        332. 000,- Kč  

2013 144. 000,- Kč    2. 192. 000,- Kč        118. 000,- Kč  
2014 259. 000,- Kč    1. 486. 000,- Kč        177. 000,- Kč  
2015 195. 000,- Kč    1. 203. 000,- Kč        251. 000,- Kč   2016         

234. 000,- Kč    1. 030. 000,- Kč        310. 000,- Kč  

2017 234. 000,- Kč           1. 017. 000,- Kč                         589.000,- Kč  
2018 130. 000,- Kč        595.000,- Kč       1.094.000,- Kč  

        

 Celkem    4. 158. 000,- Kč  21. 913. 000,- Kč   7. 011. 000,- Kč  

  

Poznámka: Vybavení všech 20 kmenových tříd minimálně dataprojektory, promítacím plátnem, 
ozvučením a připojením pro kantorský notebook je započítáno do oblasti hardware. Za rok 2018 
jsou uvedeny pouze doposud realizované nákupy, čísla se budou ještě měnit.   
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Celkem vložené prostředky do vybavení pro výuku a prostředí po oblastech   

  VÝUKA – hardware a software  

 Oblast                vložené prostředky  

 Software – programové vybavení odborných učeben a laboratoří     4. 158. 000,- Kč Hardware – 
počítačové stanice, jejich periférie, přístroje      21. 913. 000,- Kč  

  Celkem pro výuku             26. 071. 000,- Kč   

 BUDOVA A PROSTŘEDÍ  

Nábytek kabinety, třídy, laboratoře, Studentský a Kantorský klub   7. 011. 000,- Kč    

Zlepšování topné soustavy školy            3. 360. 000,- Kč 
Rekonstrukce podlahy sportovní haly v přízemí        2. 000. 000,- Kč  

Izolace podlahy sportovní haly v přízemí              600. 000,- Kč  

Opravy prostor, malování, výměny podlah (kvalifikovaný odhad)   4. 710. 000,- Kč   

Rekonstrukce osvětlení              1. 190. 000,- Kč  

Oprava podlah na chodbách             3. 160. 000,- Kč  

Rekonstrukce prostor pro tělesnou výchovu v prvním patře   2. 718. 000,- Kč   

Částečné zateplení, výměna oken a střechy       25. 221. 000,- Kč  

Oprava dílen a Studentského klubu           2. 390. 000,- Kč  

Oprava podlahy na balkonu                 233. 000,- Kč  

Vytvoření Studentské knihovny ve Studentském klubu          797. 000,- Kč  

Rekonstrukce botníků                   424. 000,- Kč  

Dotace na vybudování posluchárny             1. 269. 000,- Kč  

Rekonstrukce havarijního stavu fasády v Preslově ulici        2. 411. 000,- Kč   

Oprava havarijního stavu střechy                 2. 398. 000,- Kč  

Oprava havarijního stavu rozvodů teplé vody    
                   200. 000,- Kč  

Rekonstrukce fasády v malém dvoře            2. 412. 000,- Kč  

Úprava malého dvora u zdí budovy       
                   481. 000,- Kč  

Rekonstrukce venkovního oplocení a západní fasády       2. 420. 000,- Kč  

Oprava havarijního stavu regulačního systému vytápění           290. 000,- Kč  

Vybudování multifunkčního venkovního hřiště         2. 397. 800,- Kč  

Oprava havárie optického switche                 244. 000,- Kč  

Rekonstrukce bezdrátového pokrytí školy (Wi-Fi)        1. 600. 000,- Kč  
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Rekonstrukce dvora a vjezdu               2. 406. 800,- Kč  

Vybudování hřiště Work Out                   196. 100,- Kč  

Kybernetický polygon                2. 407. 600,- Kč  

Rekonstrukce budovy školy, fasády a střecha nad tělocvičnou      2. 412. 100,- Kč Pořízení 
serverů                                        690. 000,- Kč  

Pracoviště IoT                                     2 .407. 900,- Kč  

Rekonstrukce serverovny                          1. 500. 000,- Kč  

Pracoviště virtuální reality                          2. 410 .000,- Kč  

Rekonstrukce místnosti pro vybudování polytechnických                 2. 407. 900,- Kč hnízd  

Odstranění a likvidace střešní krytiny z eternitu    
                      56. 180,- Kč  

Havárie vodovodních a centrálních rozvodů     
                    726. 418,- Kč  

Revitalizace vnitrobloku          
                2. 418. 813,- Kč  

Vybudování nové haly pro praktické cvičení  

  

  
                 9. 000.000,- Kč  

Celkem do budovy a prostředí     

      
  

  
          97. 438. 611 ,- Kč   

Celkem do vybavení pro výuku, budovy a prostředí        123. 509. 611,- Kč  
  

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017  

  Níže jsou uvedeny některé položky, které musí škola uhradit. Je dobré si tyto náklady prostudovat a 
uvědomit si, že opravdu „nic není zadarmo“, byť se nás někteří populisté snaží přesvědčit, že české 
školství zadarmo je. Není, je placeno z daní občanů, kteří daně odvádějí, a tedy nečerpají více 
různých podpor, než kolik zaplatí daní. Jen ti, co mají vyšší dotace od státu, než platí na daních 
(pokud vůbec nějaké platí), jen ti mají školství opravdu „zadarmo“. Ale to samé platí třeba i pro 
zdravotnictví.   

  

Na provoz bylo čerpáno 12. 979. 000,- Kč a na neinvestiční výdaje (učební pomůcky) 520. 000,- Kč.   

- teplo (vytápění, teplá voda)     - 1. 209. 014,- Kč   

- odpisy (odvod do Investičního fondu)  - 1. 614. 121,- Kč  
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- úklidová firma (úklid školy)    -     861. 541,- Kč  - elektrická energie     

   -     731. 203,- Kč  

- cestovné (výjezdy, konference)    -     153. 579,- Kč  

- telekomunikační služby      -     314. 980,- Kč - vodné, stočné, splašková 
voda    -     149. 218,- Kč - poplatek za internet       -     176. 660,- 

Kč   

  

Z Investičního fondu školy bylo čerpáno 1. 151. 216,- Kč.   
- učebna PC          -    592. 960,- Kč  

- multifunkční hřiště – překročení nákladů -    258. 256,- Kč  

- provoz školy         -    300. 000,- Kč  

  

Zisk z doplňkové činnosti školy (pronájmy, reklamní plochy, pořádání kursů)   

- výnosy (veškeré příjmy)      - 1. 550. 175,- Kč   

- náklady (včetně zaplacení daně)    -     424. 833,- Kč   

- celkový zisk pro školu      - 1. 125. 342,- Kč   

  Kolik stojí rok studia jednoho studenta SSPŠ   

  Je jistě zajímavé se podívat, jaké jsou výdaje na rok studia pro jednoho studenta školy.  

Pokud budou pominuty různé investice a granty, a budou brány pouze výdaje na mzdy pedagogů, 
provozní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), je potřeba na jeden rok cca 35 milionů korun.   

  Jestliže je na škole 634 studentů, je vydáno ročně na jednoho studenta cca 55. 000,- Kč.   

 Ve skutečnosti se musí škola udržovat, proto jsou výdaje ještě o několik tisíc korun vyšší. Tuto částku 
do vzdělávání každého studenta vkládá stát respektive zřizovatel. Je hrazena z daní občanů.  Jak je 
tedy vidět, vzdělání není rozhodně zadarmo, ale čtyřleté studium na naší škole pro jednoho studenta 
vyjde stát a zřizovatele asi na 250. 000,- Kč. Jinými slovy, každý jeden student na naší škole dostává 
na své středoškolské vzdělání dotaci téměř čtvrt milionu korun.     

 VÝSLEDKY ANKETY ZE ZÁŘÍ 2017   

 Výsledky ponechávám bez komentáře. Každý ať si úsudek udělá sám.  

 Silné stránky školy           

ODPOVĚDI  4.R  3.R  2.R  SUMA  

               

Bufet  61  67  30  158  

Ředitel, vedení školy  28  49  78  155  
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Vybavení školy  47  43  62  152  

Mnoho možností pro studenty  36  43  62  141  

Přístup ke studentům, spolupráce  37  33  52  122  

Projekty školy  29  32  53  114  

Studentský klub  41  39  33  113  

Wi-Fi  45  35  29  109  

Někteří učitelé  27  22  31  80  

Certifikáty  35  18  21  74  

Pedagogický sbor  11  25  34  70  

Prestiž, pověst  22  15  29  66  

Spolupráce se školami a firmami  14  19  15  48  

Volitelné předměty VOP  21  14  0  35  

Stálý rozvoj školy  16  10  8  34  

Zájezdy do zahraničí  12  9  8  29  

Venkovní hřiště  12  9  5  26  

Poloha školy  16  4  4  24  

Zapojení studentů do chodu školy  9  2  11  22  

   

Slabé stránky školy          

ODPOVĚDI  4.R  3.R  2.R  SUMA  

               

Někteří učitelé  55  43  40  138  

Plus 4U  23  36  14  73  

Záchody  14  5  9  28  

Mnoho schodů  9  10  3  22  

Rozvrh  3  15  2  20  

Zdražení v bufetu  5  7  8  20  

IT oddělení, neochota  12  4  3  19  

Malá šatna, botníky  6  8  4  18  

není klimatizace, vedro  6  3  9  18  

Není výtah  1  11  5  17  

Málo dívek  2  6  8  16  
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Jak hodnotíte nabízené aktivity školy a nadstandardní vzdělávání?   

ODPOVĚDI  4.R  3.R  2.R  SUMA  

               

výborné  47  45  83  175  

chvalitebné  59  63  63  185  

dobré  26  19  6  51  

dostatečné  4     4  8  

nedostatečné  1  1     2  

               

Průměrná známka   1,93  1,82  1,56  1,76  

  DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ   

  Čtyři Dny otevřených dveří navštívilo 523 potenciálních zájemců o studium. S prezentacemi 
pomáhalo na 30 studentů školy, kteří se dobrovolně přihlásili, mnozí byli i z prvního ročníku.   

Níže je historická tabulka účasti na DOD.   

  

ROK   Počet   1. termín  2. termín  3. termín  4. termín  Celkem   

   studentů              přišlo  

   v září              zájemců  

2017/2018  634  214  126  108  75  523  

2016/2017  621  187  131  109  58  485  

2015/2016  624  130  68  75  74  347  

2014/2015  606  146  67  67  86  366  

2013/2014  615  125  72  79  48  324  

2012/2013  612  139  53  79  76  347  

2011/2012  609  117  65  68  80  330  

2010/2011  624  77  78  67  97  319  

2009/2010  634  160  76  65  95  396  

2008/2009  622  161  78  81  100  420  

2007/2008  618  214  80  81  70  445  

2006/2007  609  258  111  115  70  554  

2005/2006  593  338  170  95  60  663  

2004/2005  588  350  162  95  nebyl  607  
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2003/2004  572  351  140  144  nebyl  635  

2002/2003  554  458  177  239  nebyl  874  

2001/2002  533  177  313  nebyl  nebyl   490  

  

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  
 Na SSPŠ bylo doručeno celkem 504 přihlášek, z toho 74 do jedné třídy Technického lycea a 430 do 
čtyř tříd Informačních technologií, z nichž část žáků chce studovat nový obor Kybernetická 
bezpečnost.   

  KONFEENCE POŘÁDANÉ ČI SPOLUPOŘÁDANÉ ŠKOLOU   
 Konference pořádané na SSPŠ pro Prahu 5  

- čtvrtek 31. srpna 2017, konference pro školy v regionu Praha 5, na žádost radnice Prahy 5, 
zajišťoval pan Kalista, připraveno mnoho workshopů za účasti dvou desítek absolventů a 
studentů  

Konference pořádané na SSPŠ pro NÚV   

- pátek 6. října 2017, konference pro účastníky projektů „Budování kapacit pro rozvoj škol I.“ a 
„Podpora práce učitelů“, konferenci zajistili pánové Kalista a Nehasil z PR, občerstvení 
student Jarolímek (4.C), připraveno mnoho workshopů za účasti dvou desítek absolventů a 
studentů   

 Konference pořádané na SSPŠ pro DigiKoalici o kybernetické bezpečnosti   

- čtvrtek 1. března 2018,  konference DigiKoalice na téma kybernetická bezpečnost, hlavními 
organizátory byli studenti Gliguroski (3.A) a Skokan (2.A), pomáhalo PR oddělení školy, další 
zaměstnanci a studenti,    

- workshop v Kybernetickém polygonu vedl pan profesor Sýkora a pomáhal mu studenti  

Červenka (3.A), Kuchařík, Vojáček, Vacek, Mosinger a Přibyl (všichni 1.K)  

- workshop Virtuální reality a 3D tisku vedl pan profesor Žmajlo a pomáhali mu studenti 
Hnízdo (3.A) a Toman (2.A)  

 

workshop IoT a Smart House vedl pan profesor Tesař a pomáhal mu student Sloup (3.A), s 
organizací konference pomáhalo dalších 10 studentů školy,   

- „Smíchovská střední průmyslová škola je ostrůvkem pozitivní deviace,“ řekl na úvod svého 

projevu zmocněnec pro digitální vzdělávání pan Pilný, bývalý ministr financí   

- „Mám syna v osmé třídě a vážně uvažuji, že ho pošlu studovat na Smíchovskou střední 
průmyslovou školu,“ poznamenal pan profesor Holý, vedoucí Průmyslu 4.0 na Českém 
institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRK)  
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- „Já mám syna také v osmé třídě, ale o ničem neuvažuji. Pokud udělá přijímací zkoušky a 

bude přijat, půjde na Smíchovskou střední průmyslovou školu studovat,“ kontrovala 

vicepresidentka Hospodářské komory ČR   

- „Znám ředitele Smíchovské střední průmyslové školy už hodně dlouho. Poznali jsme se ve 
sportu. On vždy ctil týmovou práci a dokázal kolem sebe shromáždit schopné lidi. Bez 
ohledu na to, že ho v některých dovednostech převyšují. Právě tím je tato škola výjimečná 
a úspěšná,“ řekl president ICT Unie pan Zajíček   

  

Konference na SSPŠ pro Středočeský kraj o podnikavosti, iniciativě a kreativitě   

- úterý 20. března 2018, na žádost představitelů Středočeského kraje, konference 
Středočeského kraje k polytechnickému vzdělávání a k podpoře kompetencí k podnikavosti, 
iniciativě a kreativitě  

- připraveno pro hosty pět workshopů - 1. pracoviště, diskuse se studenty, vedoucí student 
Červenka (3.A), další účastníci studenti Tsidina (3.A) a Skokan (2.A)   

- 2. pracoviště, laboratoř fyziky, vedoucí paní profesorka Krajčová, čtyři studenti ze 3.L  

- 3. pracoviště, laboratoř IoT v místnosti 28, vedoucí pan profesor Tesař, studenti Štěpánek, 
Hnízdo, Urban (všichni 3.A)   

- 4. pracoviště, laboratoř Virtuální reality, vedoucí pan profesor Žmaylo, student Bezák (3.A) - 
5. pracoviště, Kybernetický polygon, vedoucí pan profesor Sýkora, studenti Kuchařík, Vacek 
(oba 1.K), konferenci zajišťoval člen PR oddělení student Červenka, pomáhali mu studenti 
Bořík (2.D), Lachman, Shymon (oba 1.A), Amjid, Pelej, Kavalír (všichni 1.B), Doležal (1.C),   

- zhodnocení konference vedoucím projektu Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje 
panem Schneiderem: „Konference na Smíchovské střední průmyslové škole se i podle 
vyjádření účastníků povedla, zúčastnili se jí ředitelé škol, učitelé i zástupci místních akčních 
skupin a obcí. Nejvíce nás zaujal přístup vedení školy ke studentům, kteří jsou 
rovnocennými partnery a aktivně se podílejí na rozvoji školy. Obohacující byla i moderní 
témata jako virtuální realita, 3D tisk a kybernetická bezpečnost, ale vynikající byl i 
workshop k výuce fyziky. Jsme rádi, že spolupráce mezi Středočeským krajem a pražskou 
školou dopadla takto dobře.“     

  

Partnerství SSPŠ při pořádání konference o kybernetické bezpečnosti na EXPO PVA  
- úterý 15. května 2018, konferenci o kybernetické bezpečnosti, organizovanou prezidentem 

ČIMIB (Český institut manažerů informační bezpečnosti) panem Špidlou v rámci EXPO  

PVA v Letňanech,SSPŠ byla partnerem akce, spolu s ČIMIB, Skupinou ČEZ (poskytla peníze), 
Cevro Institutem a ICT Unií  

- za SSPŠ byl přítomen ředitel pan Sáblík, studenti Urban, Tichý (oba 3.A), Malíšek (1.K), 
Kavalír, Pelej, Gančev, Poulík, Amjid (všichni 1.B), Sekera (1.A) a Fric (1.L)  

- v rámci konference vystoupili tři pracovníci z Ukrajiny, kteří čelili několika kyberútokům na 
energetickou síť Ukrajiny, o jednání s vládou ČR o kyberbezpečnosti informoval president ITC 
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Unie pan Zajíček, o ochraně ČEZ pan Hejduk, popis průběhu cvičení „Black aut v Praze“ 
popsal pan Pejčoch, o nových studijních programech Cisco informoval pan Kniewald  

citace z přednášky pana Hejduka: „Mnozí absolventi středních a vysokých škol žijí zcela 
mimo realitu. Přicházejí k nám s nulovými praktickými zkušenostmi, ukazují maturitní 
vysvědčení či diplom, a říkají – tady nás máte, dejte nám práci. Jenže tak to bohužel 
nechodí. Abych mohl takového zaměstnance použít, musím ho minimálně rok zaučovat, a 
tím si blokuji dalšího zaměstnance. Jeho přínos pro společnost je po ten rok nulový. Je 
strašně důležité, aby se studenti už při škole zapojovali do projektů, aby konali stáže, 
získávali praktické zkušenosti.“    

- studenti SSPŠ představili projekt Osvětim, virtuální prohlídku táborů shlédli o přestávkách 
mnozí účastníci konference, ti nešetřili pochvalnými slovy, „Pane řediteli, vyřiďte prosím 
tvůrcům tohoto projektu můj obrovský obdiv. Odvedli skvělou práci,“ reagoval pan Pejčoch 
ze společnosti T-Soft.   

- „Jsem moc rád, že jsem se dnes mohl této konference zúčastnit,“ svěřil se student  

Smíchovské SPŠ Malíšek, který dochází do zmíněné pilotní třídy Kybernetické bezpečnosti s 
označením 1.K, „Především výstup odborníků z Ukrajiny byl hodně zajímavý a  

přínosný. Ale užil jsem si i další přednášky.“   

  

Spolupořádání konference při otevření Centra města budoucnosti na CIIRK  

- středa 23. května 2018, konference u příležitosti slavnostního otevření Centra města 
budoucnosti na CIIRK (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky) v Dejvicích   

- vystupujícími byli ředitel CIIRK pan profesor Mařík, ředitel SSPŠ pan Sáblík, šéf osvětlovací 
firmy Lumbio pan Blažíček, profesor Dorner z deggendorské technické university z Německa 
a pan architekt Postránecký  

- konferenci moderoval pan Kalista, technicky zajišťoval pan profesor Tesař, mediálně studenti 

Berka (3.C), Fric (1.L) a Hnízdo (1.C), přítomno bylo dále 17 studentů třídy 2.L v rámci 

semináře vědy a techniky  

- v 16.30 hodin se uskutečnilo slavnostní otevření Centra města budoucnosti na CIIRK, 
postupně pronesli zdravice ředitel CIIRK, rektor ČVUT, ředitelé společností Siemens, Cisco a 
Vodafone  

- celý projekt představil pan architekt Postránecký, který je vedoucím Centra města 

budoucnosti při CIIRK, byť sám žije na Floridě a staví objekty v USA  

- pan Postránecký v úvodní řeči řekl, že má zatím čtyři hlavní partnery, tři jsou z komerční 
sféry, jmenoval a představil ředitele společností Siemens, Cisco a Vodafone, poté dodal: „S 
radostí mohu oznámit, že jsme právě dnes podepsali memorandum o spolupráci se 
Smíchovskou průmyslovou školou, jejíž studenti se zapojí do projektu. Některé zde i vidíte, 
protože pořizují z dnešní akce záznam. Rád zde vítám ředitele této střední školy pana 
Sáblíka.“  

- slavnostního otevření se zúčastnili za SSPŠ ředitel pan Sáblík, pan Kalista, pan profesor Tesař, 
ozvučení celé akce zajistili studenti Berka (3.C), Tien (2.D) a Červenka (3.A), záznam z akce 
kromě pana Berky pořizovali ještě studenti Fric (1.L), Hnízdo (1.C) a Doležal (1.C)  
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- přítomen byl i zástupce šéfredaktora Preslovin student Kavalír (1.B), s organizací pomáhali 
dále studenti Amjid (1.B), Beran, Malý (oba 1.C) a Hloušek (3.A), podívat se přišli i studenti 
Štěpánek, Gliguroski a Tsidina (3.A), přítomno byli rovněž studenti ze třídy 2.L  

  

Konference na SSPŠ pro DigiKoalici na téma spolupráce seniorů a mládeže   
- čtvrtek 7. června 2018,  konference Digikoalice na téma spolupráce seniorů a mládeže  

- akci po personální stránce zajistila paní profesorka Krajčová, po organizační stránce student 
Skokan (2.A), pomáhali mu jeho spolužáci ze třídy 2.A Halbych, Rollo a Fritsch  

na úvod promluvil ředitel SSPŠ pan Sáblík, který byl stejně jako další jmenovaní ze SSPŠ po 
celou dobu přítomný a aktivně se zapojil do diskuse, se svými příspěvky vystoupila paní 
profesorka Krajčová a student Skokan.   

 Spolupořádání konference Smart City v Berouně   

- čtvrtek 21. června 2018,  konference Smart City, postupně se zúčastnily dvě skupiny 

studentů berounského gymnázia  

- akci moderoval pan Kalista, o Smart City besedoval pan profesor Tesař, o nutnosti se  

celoživotně vzdělávat a naučit se učit ředitel SSPŠ pan Sáblík  

 ÚČAST ZÁSTUPCŮ SSPŠ NA KONFERENCÍCH   

Česko-německá konference Průmysl 4.0 v Deggendorfu   
- středa 20. září 2017, česko-německá konference Průmysl 4.0 v Deggendorfu, se svým 

příspěvkem o kybernetické bezpečnosti vystoupil absolvent naší školy pan Řežábek  

- na témže místě proběhla výstava projektu Osvětim, včetně demo ukázky virtuální prohlídky 
bloku 2 z tábora Auschwitz I.   

- za SSPŠ výstavu skvěle zajistili absolventi pánové Kalista a Gabík  

 Mezinárodní konference bezpečnostního managementu   

- čtvrtek 21. září 2017, ředitel pan Sáblík jako jeden z panelistů na Mezinárodní konferenci 

bezpečnostního managementu KMB2017  

 Konference DigiKoalice na Ministerstvu průmyslu a obchodu   

- čtvrtek 5. října 2017, Ministerstvo průmyslu a obchodu, jednání Digikoalice (Česká národní 
koalice pro digitální pracovní místa), téma využití vysokorychlostního internetu pro výuku, za 
školu studenti Skokan (2.A) a Tsidina (3.A)  

- „Je skvělé, když se váš student před náměstky z různých ministerstev nebojí přihlásit do 

diskuse a poté dokáže výborně zformulovat svoje názory, které mají hlavu a patu, a jsou 
velmi dobře přijímány,“ chválil studenty SSPŠ tajemník DigiKoalice pan Naske   
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Konference IoT Forum 2017   

- čtvrtek 19. října 2018, konference „IoT Forum 2017“ na výstavišti v Holešovicích, za školu 

studenti Sloup, Hnízdo, Urban, Štěpánek (všichni 3.A), Skokan a Toman (oba 2.A)  

 Konference Digikoalice na MŠMT   

- čtvrtek 2. listopadu 2017, konference Digikoalice na MŠMT, za školu ředitel pan Sáblík a 
student Skokan (2.A)  

 Konference Národní sítě EQAVET  

- pondělí 30. října 2017, Evropský dům v Jungmanově ulici, konference národní sítě EQAVET 
(Evropská síť pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání) a škol a zaměstnavatelů 
zapojených do projektu Pospolu, které zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), za školu 
ředitel pan Sáblík  

Konference o technickém vzdělání v Českých Budějovicích   

- čtvrtek 9. listopadu 2017, účast ředitele pana Sáblíka jako jednoho z řečníků konference 

„Technické vzdělávání dětí a mládeže“ na půdě Pedagogické fakulty Jihočeské university  

 Českých Budějovicích, kterou zaštítil nově poslanec a současný místopředseda PS Jan 

Bartošek a finančně zajistil ČEZ   

 Herní konference Game Developers Session  

- pátek a sobota 17. a 18. listopadu 2017, herní konference pro vývojáře Game Developers 
Session 2017, za školu  studenti Skokan a Toman (oba 2.A)   

 Konference v SIC o inovačních metodách ve vzdělávání   

- úterý 21. listopadu 2017, konference v Středočeském inovačním centru (SIC) v Dolních  

Břežanech s názvem „Inovační platforma pro vzdělávání“, přednáška ředitele pana Sáblíka na 

téma: „Jak to děláme my. Příklady dobré praxe.“, která byla přijata velmi pozitivně  

- vedoucí PR oddělení pan Kalista a studenti Skokan a Toman (2.A) se zapojili do diskuse a 
předvedli virtuální prohlídku Osvětimi, ta měla velmi pozitivní ohlas   

- „Smíchovskou střední průmyslovou školu jsem měla možnost vícekrát navštívit, a považuji 

ji za mimořádnou školu s mimořádnými aktivitami,“ uvedla před plénem zástupce SSPŠ 

ředitelka SIC paní Bízková   

- „Studenti Smíchovské průmyslovky jsou vážně zcela jiný level, než studenti středních škol, 
se kterými se běžně setkáváme,“ poznamenal na konci akce pan Schneider z odboru školství 
Středočeského kraje   

- „Řešením pro nastartování středních škol v kraji by bylo naklonovat pana ředitele Sáblíka 
a dosadit ho do vedení všech středních škol,“ navrhla s nadsázkou jedna z přítomných 
účastnic   
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- „V takovém případě by vám brzo došly peníze,“ kontroval s úsměvem vedoucí PR SSPŠ pan 
Kalista    

- „Dobrý den, pane Sáblíku, velmi se mi líbí Váš přístup k životu. Důvěra, nezávislost, 
odpovědnost, ale i svoboda je také moje téma, takže jsem ráda, že jsem potkala někoho, 
kdo to umí tak dobře zformulovat,“ zhodnotila v e-mailu přednášku ředitele SSPŠ paní 
Podhorská, manažerka projektu „Můžeš podnikat“   

- „Hezké odpoledne, pane řediteli, chtěla bych Vám i Vašim studentům ještě jednou 
poděkovat za krásnou ukázku „jiného myšlení“ a entusiasmu,“ pochválila v e-mailu 
zástupce SSPŠ paní Svojanovská, organizátorka akce za Středočeské inovační centrum:  

  

Konference DigiKoalice o digitálním vzdělávání v sídle Microsoft  
- středu 22. listopadu 2017, výroční „Konference o digitálním vzdělávání, zaměstnání a 

digitální společnosti“, kterou v sídle firmy Microsoft ve Vyskočilově ulici v Praze 4 pořádala 
Digikoalice (Česká národní koalice pro digitální pracovní místa)  

- za školu ředitel pan Sáblík, vedoucí PR oddělení pan Kalista, studenti Štěpánek, Gliguroski, 
Tsidina (všichni 3.A), Toman, Skokan (oba 2.A), škola zde měla stánek s robotickou rukou a 
virtuální realitou, ukázky se setkaly s velmi pozitivním ohlasem   

- „Aktivity SSPŠ jsou úžasné a stejně úžasní jsou studenti“, zhodnotil půlhodinou debatu se 
zástupci SSPŠ náměstek ministryně školství pan Fidrmuc a dodal, „Je velkým zážitkem 
hovořit se středoškolskými studenty, kteří mají tak vynikající úroveň a jsou dokladem, že 
zdaleka není všechno v českém školství tak hrozné, jak se píše či říká v médiích“.   

  

Konference o grafice v programu Cinema4D  

- čtvrtek 23. listopadu 2017, konference o grafice v rámci Cinema4D, za školu účast pan profesor 
Zápotocký  

Konference Život na hraně  

- středa 6. prosince 2017, na konference „Život na hraně“, za SSPŠ a AVRAR (Asociace virtuální a 
rozšířené reality) studenti Skokan (2.A) a Tien (2.D), prezentace virtuální reality  

Konference DigiKoalice Prague Startup Market  

- čtvrtek 7. prosince 2017, Prague Startup Market konference DigiKoalice (Česká národní koalice 
pro digitální pracovní místa), za SSPŠ zúčastnili studenti Jára a Kluch (oba ze 2.A)  

  

Konference přes Skype Call v rámci projektu Erasmus +  

 -  pátek 12. ledna 2018, „Skype call“ v rámci projektu Erasmus + Wireless-UP!, za SSPŠ se  

konference přes Skype zúčastnili paní profesorka Řejhová, pan profesor Vrba, paní Spurná, 
studenti Sloup a Tsidina (oba 3.A)  
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Konference středočeského kraje na téma Středočeský kraj – region budoucnosti  

- úterý 16. ledna 2018, ředitel pan SSPŠ a studenti SSPŠ na konferenci Středočeského kraje s 
názvem „Středočeský kraj – region budoucnosti“  

- ředitel pan Sáblík byl jedním z řečníků, jeho hodinový projev se setkal s pozitivním ohlasem  

- studenti Štěpánek, Gliguroski (oba 3.A) a Skokan (2.A) zajišťovali ukázku prohlídky Auschwitz 

I. ve virtuální realitě, robotické ruky a 3D tiskárny   

- „Vážený pane řediteli, po vašem včerejším vystoupení v rámci konference v Dolních  

Břežanech mám potřebu Vám napsat, že Vaše přednáška byla naprosto skvělá. Z 
konference jsem odcházela nadšená díky Vaší přednášce. Koncepce Vaší školy, kterou jste 
představil, mě velmi nadchla. V průběhu přednášky mi došlo, že Vaše škola je pro našeho 
syna přesně to pravé. Škola, ve které je prostor pro samostatné i kolektivní myšlení, škola, 
která děti rozvíjí a připravuje pro praktický život. To je prostě sen! Moc děkuji za Váš 
osvícený přístup a synovu budu držet palce, aby měl to štěstí a mohl studovat právě u 
Vás,“ vzkázala e-mailem paní inženýrka (jméno úmyslně neuvedeno), která vede oddělení 
komunikace, kultury a volného času v jedné ze středočeských obcí   

  

Konference DigiKoalice na MŠMT   

- čtvrtek 18. ledna 2018, konference DigiKoalice na MŠMT, za školu studenti Gliguroski (3.A) a 
Skokan (2.A)  

 Konference na úřadu vlády o kybernetické bezpečnosti   

 -  čtvrtek 25. ledna 2018, účast ředitele SSPŠ na konferenci o kybernetické bezpečnosti na  

úřadu vlády   

 Konference DigiKoalice na téma revizí RVP IT   
- čtvrtek 8. února 2018, konference DigiKoalice o revizi RVP IT, za školu ředitel pan Sáblík a 

student Gliguroski (3.A)  

  Konference Aliance IQRF  
- čtvrtek 1. února 2018., konference Aliance IQRF, za školu pan profesor Tesař   

Konference o speciálních metodách vyučování v Ústí nad Labem  

 -  čtvrtek 15. února 2018, konference v Ústí nad Labem o speciálních metodách ve výuce,   

hlavními přednášejícími pana Brayer, který se svou izraelskou kolegyní paní Liberman v ČR 
propagují metodu výuky „Stages“, za SSPŠ páni profesoři Vrba a Tkáč a student Štěpánek 
(3.A)   

 Plenární konference DigiKoalice na MŠMT   
- pátek 23. března 2018, plenární konference DigiKoalice (České národní koalice pro digitální 

pracovní místa) na MŠMT, za SSPŠ ředitel pan Sáblík  

- „Doba, kdy se chodilo deset, dvacet let do školy a dalších čtyřicet let se z toho žilo, je 
nenávratně pryč,“ řekl na úvod konference zmocněnec pro digitální vzdělávání a předseda 
DigiKoalice pan Pilný, bývalý ministr financí, pak pokračoval: „Přichází doba celoživotního 
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vzdělávání, už se nedá vzdělávat na konkrétní job, ale v obecných dovednostech, které 
student, zaměstnanec nebo podnikatel posléze dál sám rozvíjí. Nejen v České republice 
jsou někteří studenti připravováni na pracovní pozice, která však po jejich odchodu ze 
vzdělávacího systému již nebudou existovat. Nejvíce ohroženou skupinou zaměstnanců 
jsou ti ze středu, nejhůře placené profese se roboty nahrazovat nevyplatí a na práci z těch 
nejvyšších skupin ještě umělá inteligence nestačí.“  

- ředitel pan Sáblík dostal jako jeden z mála asi 50 přítomných prostor k vystoupení - byl 

vyzván, aby řekl pár slov k tématu, jakožto představitel školy, která je „ostrůvkem  

pozitivní deviace“ v českém školství a „příkladem dobré praxe“   

- „Máme možnost si neustále povídat o tom, co uděláme. Nebo prostě něco konkrétního 
dělat. Já dávám přednost druhé možnosti. Jsou dvě varianty, buď nás, ostrůvky pozitivní 
deviace, jak o nás mluví pan Pilný, můžete podpořit, anebo nás nechat zahubit stále více 
bující byrokracií.“   

  

Konference na úřadu vlády na téma kybernetické bezpečnosti  

-  čtvrtek 3. května 2018, konference na úřadu vlády na téma „Open source kyberbezpečnosti 

na školách“, za SSPŠ pan profesor Němec    

 Konference SIC na téma digitálního obsahu   
- středa 25. dubna 2018, účast ředitele SSPŠ na konferenci o digitálním obsahu v rámci 

inovační platformy ve vzdělávání v Středočeském inovačním centru (SIC) v Dolních 
Břežanech3  

- přítomni byli pracovníci výzkumných organizací, vysokých škol a firem, které se zabývají 

digitalizací obsahu, ředitelé a učitelé středních a základních ško  

- ředitel SSPŠ byl jedním ze šesti řečníků, mohl vystoupit s 15 minutovým projevem, který se 
setkal s velmi pozitivním ohlasem, dalším řečníkem byl zmocněncem pro digitální vzdělávání 
pan Pilným (bývalý ministr financí)  

 Konference Středočeského kraje na téma Komenský by lajkoval  

- středa 16. května 2018, konference pořádaná Středočeským informačním centrem na CIIRK 
na téma „Digitalizace ve vzdělávání, aneb Komenský by lajkoval“  

- za SSPŠ pan profesor Tesař a pan Kalista, ti představili pořadateli vyžádanou virtuální 
prohlídku koncentračních táborů z projektu Osvětim, a dále vystoupili s prezentací o škole, v 
té pohovořili o využití virtuální reality ve vzdělávání, modernizace výukových plánů, či 
propojování technických předmětů s humanitními  

- „Pane řediteli, chci vám velmi poděkovat za účast zástupců vaší školy. Také vám chci říci, 
že oba vaši absolventi byli skvělí, určitě měli nejlepší prezentaci ze všech přítomných. Jejich 
vystoupení vzbudilo velký ohlas. Můžete na ně být hrdý.“ zhodnotila účast zástupců SSPŠD 
e-mailem organizátorka konference paní Svojanovská  
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Konference v sídle Microsoft na téma Cloud  

- pondělí 14. května 2018, konference „Cloud“ v sídle Microsoft,  za SSPŠ student Šmerda (3.C)   

Konference v Senátu ČR na téma právo a děti v kyberprostoru   

- úterý 15. května 2018,  konference ve Valdštejnském paláci „Právo a děti v kyberprostoru“, 
pořádal Ústavně-právní výbor senátu, vedený jeho předsedou panem senátorem Antlem, za 
SSPŠ student Mosinger (1.K)   

 Konference DigiKoalice na téma obsahu vzdělávacích dokumentů   

- čtvrtek 31. května 2018, konference DigiKoalice (Národní koalice pro digitální pracovní místa) v 
místnostech EDULAB v Karlíně, řešení obsahu vzdělávacích dokumentů (tištěné učebnice, 
digitální materiály na internetu), za SSPŠ byl přítomen ředitel pan Sáblík, čerstvý absolvent a 
budoucí učitel programování pan Kejda (4.C), studenti Cetel (3.L) a Chrzanowski (2.L)   

 Konference Smart Village Sdružení místních samospráv v Poslanecké sněmovně   
- pátek 10. srpna 2018, konference v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Sdružení místních 

samospráv ČR (SMSČR), přítomno bylo asi třicet zástupců SMSČR, dvě poslankyně a různí 
zástupci státní správy. za SSPŠ byl přítomen  ředitel, pan Kalista a pan profesor   

- diskutovalo se ustanovení pracovní skupiny pro Smart Village, byl projeven zájem, aby se do 
této pracovní skupiny zapojili i zástupci SSPŠ  

 

 ÚČAST ZÁSTUPCŮ SSPŠ NA TISKOVÝCH KONFERENCÍCH   

Tisková konference k projektu Smart City 2035  
- středa 28. dubna 2018, tisková konference na CIIRK v Dejvicích, spolupořádaná SSPŠ, 

moderovaná panem Kalistou, vedoucím PR oddělení SSPŠ  

- „Město budoucnosti by mělo být v první řadě projektováno urbanisty a řešit celkovou 
infrastrukturu metropolí. Je nezbytné, aby celkové řešení bylo koncepční a orientované na 
budování páteřních energetických, datových a dopravních sítí,“ řekl ke Smart City 2035 
architekt Michal Postránecký, „Město dnes chápeme jako fyzickou strukturu, ve které 
žijeme. V roce 2035 se velká část obchodu, služeb a našich potřeb přenese do paralelního 
virtuálního světa nad touto fyzickou realitou. Dění v jednom světě bude stále více 
ovlivňovat existenci v tom druhém.“   

 Tisková konference k založení Mediálního domu Preslova   
- úterý 24. dubna 2018, tisková konference k Mediálnímu domu Preslova, moderoval pan  

Kalista, přítomen byl ředitel SSPŠ pan Sáblík, ředitel Gymnázia Jana Keplera, zástupce 
ředitelky Gymnázia Na Zatlance, zástupkyně operátora ICT, ti všichni pronesli krátký projev, s 
výjimkou pana zástupce, místo kterého promluvil student Dzian, který se již projektu 
zúčastní  

- „Jde o velmi ambiciózní projekt a považuji za čest, že byla s nabídkou na spolupráci 
oslovena naše škola. Projekt budu osobně podporovat,“ konstatoval senátor a ředitel 
Gymnázia Jana Keplera pan Růžička.   
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 Tisková konference o osvětlení budoucnosti   

- čtvrtek 26. dubna 2018, hotel Esploade ve Washigtonově ulici, tisková konference na téma 
„Osvětlení města budoucnosti“, konferenci připravoval pan Bajčan s týmem Mediálního 
domu Preslova, tiskovku moderoval pan Kalista, ze SSPŠ byl dále přítomen ředitel pan Sáblík, 
studenti Berka (3.C), Fric (1.L) a  Neumann (1.K)   

Tisková konference o projektu SSPŠ a Prahy 5 s názvem Poznej historii Smíchova   

- čtvrtek 3. května 2018,  na SSPŠ, tisková konference Prahy 5 o projektu Prahy 5 a SSPŠ 
„poznávej historii Smíchova“, v posluchárně 211 vše zajistil student Červenka (3.A) z PR 
oddělení, z Jindřichova Hradce přímé připojení ředitele zorganizoval pan Kalista a student 
Hnízdo (1.C), projekt představili student Kroupa (3.A) a pan poslanec Žáček    

 Tisková zpráva k pořádání pražského hackathonu   

- čtvrtek 18. května 2015, tisková zpráva Prahy k pořádání pražského hackathonu 8. a 9. 

června 2018, nadpis je „Hackování je radost. Hlavně když jde o Prahu.“   

- Vyjádření primátorky Prahy paní Krnáčové: „Hackathony jsou skvělou příležitostí, jak do 
diskuse o inovacích v Praze vtáhnout mladou generaci. Proto jsme se rozhodli uspořádat 
vlastní metropolitní hackathon. Mladým talentům poskytneme pražská data z různých 
oblastí a uvidíme, s jakými nápady přijdou. Navíc jsem moc ráda, že na přípravách akce se 
aktivně podílí Smíchovská střední průmyslová škola, která patří k top školám v ČR v 
přístupu k novým technologiím.“   

- Vyjádření ředitele SSPŠ pana Sáblíka: „Jsem potěšen nabídkou Operátora ICT na 
spolupořádání této významné události. Naším prvním úkolem bylo vyhotovení webu, jehož 
finální úpravy právě probíhají. Dále zajišťujeme technické partnery akce, na jejichž 
zařízeních budou soutěžící realizovat své bezpochyby inovativní nápady. Náš Mediální dům 
Preslova jako mediální partner hackathonu se bude starat o pořízení záznamu ze soutěže. 
Budeme se podílet i na organizačním zajištění, poskytneme rovněž moderátora.“   

 Tisková konference ke slavnostnímu otevření Laboratoře virtuální reality   

- pátek 15. června 2018, tisková konference ke slavnostnímu otevření Laboratoře virtuální 

reality, účast na konferenci primátorka Prahy paní Krnáčová a ředitel SSPŠ pan Sáblík  

- pořadatelskou službu zajistila třída 2.B, studenti dorazili v oblecích, výborně se starali o 

hosty, občerstvení i grilování  

- „Jako ředitel školy mám na tisíc různých povinností, dost často spjatých s byrokracií. Těch 
si pochopitelně musím dostát. Ale mou absolutní prioritou je maximální podpora velmi 
zajímavých a inovativních nápadů studentů a zaměstnanců školy, mezi kterými je mnoho 
našich absolventů,“ řekl ředitel Smíchovské SPŠ Radko Sáblík, „V letošním školním roce se 
školou spolupracuje 35 absolventů, na což jsem velmi hrdý a pyšný. Absolventi působí jako 
vyučujících těch nejmodernějších IT předmětů, ale též jako vedoucí a členové IT oddělení, 
PR oddělení a Projektového oddělení. Další jsou konzultanti studentských a maturitních 
projektů. I díky nim může škola nabízet mnoho aktivit pro student“ dodal.   

- „Smíchovská střední průmyslová škola je naší chloubou,“ řekla na úvod svého projevu paní 
primátorka, „Je příkladem, že to jde dělat i jinak,“ doplnila.   

- „Jak zajistit, aby se podobné aktivity objevily i na jiných školách?“ byl položen dotaz    
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- „Naklonovat pana ředitele a instalovat ho do vedení dalších škol,“ našla paní primátorky 
jednoduchý recept.   

- „Některé věci jsou nepřenosné a nedají se jednoduše někde jinde aplikovat. Navíc nic 
nepřichází ze dne na den, za vším je dlouhodobá práce,“ odpověděl na stejný dotaz pan 
Sáblík     

- níže citace z tiskové zprávy, vydané k této události Hlavním městem Prahou   

- Internet věcí, virtuální realita, kybernetická bezpečnost, robotika … to jsou témata, která 
pražské Smíchovské střední průmyslové škole nejsou vůbec cizí. Naopak, tato škola, která  

se svým přístupem ke vzdělávání řadí k nejprogresivnějším v ČR, stále rozvíjí nové výukové 
programy a aktivity pro studenty. Praha ji v tomto úsilí velmi podporuje.  - „Unikátnost této 
školy spočívá z mého pohledu hlavně v tom, jakým způsobem zapojuje studenty do 
rozhodování a do řízení jednotlivých projektů. Studenti se tu učí nejen moderním oblastem 
informačních technologií, ale i týmové práci a managementu, které jsou pro praxi stejně 
důležité jako věcné znalosti. Byla bych velmi ráda, kdyby se tímto způsobem výuky inspirovaly i 
další pražské základní a střední školy,“ komentovala pražská primátorka Adriana Krnáčová 
slavnostní otevření Laboratoře virtuální reality na Smíchovské střední průmyslové škole (SSPŠ)   

- „Spolupráce se SSPŠ si velmi vážím, mladí talentovaní lidé přinášejí čerstvý vítr. 
Spolupracujeme v několika směrech. Studenti pro nás například tvoří multimediální obsah, 
jde třeba o videoreportáže z různých Smart City akcí a konferencí. Studenti se také aktivně 
zapojují do vymýšlení nových nápadů, jak služby poskytované městem smysluplně 
modernizovat za využití technologií IoT a také mobilních aplikací,“ uvedl Michal Fišer, 
generální ředitel společnosti Operátor ICT   

  

SSPŠ V MÉDIÍCH   
 O kybernetickém polygonu v TV Praha a Právu   

- čtvrtek 7. září 2017, ředitel a páni profesoři Sýkora a Němec poskytli rozhovory Televizi Praha a 
Deníku Právo v souvislosti s oborem Kybernetická bezpečnost, v Právu článek v pátek 8. září 
2017  

 Ředitel SSPŠ pro ECHO24  

 -  pátek 8. září 2017, účast ředitele pana Sáblíka v debatě o školství pro ECHO24, přepis  

vyšel ve čtvrtek 14. září 2017  

 Stánek SSPŠ na You Fest Vodafone na PRIMĚ  

- sobota 30. října 2017, natáčení televize PRIMA stánku školy na festivalu You Fest Vodafone   

 Slavnostní zahájení činnosti AVRAR, zástupci SSPŠ na ČT  

- úterý 17. října 2018, slavnostní zahájení činnosti AVRAR, rozhovor pro Českou televizi poskytl 
ředitel pan Sáblík, se studentem Štěpánkem redaktor ČT natočil rozhovor, doplněný o 
představení jeho robotické ruky  
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 Projekt Osvětim v Pražské pětce   

- listopadové vydání časopisu Pražská pětka, článek o studentském projektu Osvětim, jehož 
výstupy byly vystavovány v Komunitním centru Prádelna v Holečkově ulici  

- celostránková reportáž ze zahájení výstavy začíná slovy: „Návštěvníci mohou zhlédnout 

výstavu unikátního projektu studentů Smíchovské střední průmyslové školy.“  

- na závěr článku se vyjadřuje radní Prahy 5 pan Lachnit, který nad výstavou převzal záštitu: „… 
Kromě tohoto nejpodstatnějšího má ale celý projekt ještě velký význam pro naši městskou 
část. Je totiž dalším potvrzením, že Smíchovská střední průmyslová škola v Praze 
představuje naprostou špičku ve svém oboru a je chloubou Prahy 5.“   

  

  Ředitel a SSPŠ v Právu a na Novinky.cz   

- listopad 2018, ředitel pan Sáblík a vedoucí PR oddělení pan Kalista poskytli vyžádané informace 
pro redaktora deníku Právo pana Macha, které on využil do článku „Školy se připravují na sci-
fi“, tento článek posléze převzal i portál Novinky.cz   

 Informace pro redaktorku Práva   

- úterý 7. listopadu 2017, návštěva školy redaktorky deníku Právo paní Fialové, paní redaktorka 
byla nadšená nejen z projektu Osvětim   

 Článek ředitele v MF Dnes  

- čtvrtek 30. listopadu 2017, v MF Dnes vyšel článek ředitele s názvem „Bez změny myšlení se ve 

školství vpřed nepohneme“  

 Rozhovor ředitele SSPŠ pro Lidové noviny   

- úterý 9. ledna 2017, ředitel poskytl rozhovor redaktorovi Lidových novin panu Sedlákovi, 
zajímal se především o projekty školy, tvorbu virtuální reality a modelování   

 Článek ředitele SSPŠ v časopise Řízení školy  

- leden 2018, v časopisu „Řízení školy“ vyšel článek ředitele „Beze změny myšlení se ve školství 
vpřed nepohneme“, ten v mírně zkrácené podobě vyšel i v MF Dnes  

Rozhovor ředitele SSPŠ pro Parlamentní listy  

-  pátek 19. ledna 2018, v Parlamentních listech vyšel rozhovor ředitele na téma Studentských 
prezidentských voleb   

 Velký článek o studentu Štěpánkovi v časopise FORBES  

- lednové vydání časopisu FORBES věnovalo tři stránky studentu Štěpánkovi (3.A), článek se 
jmenuje „Bojovník s časem“ a popisuje jeho projekty, ale také se zmiňuje pochvalně o SSPŠ   
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SSPŠ v ranním vysílání TV SEZNAM  

- středu 31. ledna 2018, natáčení televize SEZNAM ve škole pro program „Česko vstává“, v 7.05 
hodin on line rozhovor s ředitelem, v 7.35 hodin on line rozhovory s několika studenty SSPŠ   

Časopis FORBES označil SSPŠ jako jednu z osmi nejzajímavějších středních škol v ČR    

- únor 2018, článek „Osm nejzajímavějších středních škol v Česku“ v respektovaném časopise 
Forbes, jedna SSPŠ, další například PORG, Open Gate, Gymnázium Jana Keplera  

- o SSPŠ napsáno: „Kromě vlastní výuky jsou žáci zapojováni i do dalších akcí, jako je 
spolupráce s jinými školami, firmami či mezinárodní projekty, kde mohou získat cenné 
zkušenosti z praktického využití svých znalostí a schopností. V roce 2015 byla škola znovu 
vyzvána, aby se podílela na vzniku nového oboru vzdělávání Kybernetická bezpečnost.“   

Studenti SSPŠ v reportáži pro ČT   

- čtvrtek 1. března 2018 skupina šesti studentů Řehoř, Flíček, Patřičný, Bobok, Holub a 

Alchimowicz ze třídy 4.L pracovala v Terezíně na fyzickém modelu tábora Auschwitz II. – 

Birkenau. Přitom je natáčela i České televize  

  SSPŠ a projekt Osvětim několikrát v ČT  
- pátek 9. března 2018, slavnostní otevření výstavy v Terezíně, na které se partnersky podílí 

Centrum pro studium genocid Terezín a Smíchovská střední průmyslová škola, celkem byly ze 
zahájení výstavy vysílány na ČT 24 tři živé vstupy (cca 8.35 hodin, 10.00 hodin a 12.00 hodin), 
ten první trval cca sedm minut a hovořil v něm ředitel Centra pan Krbec a ředitel SSPŠ pan 
Sáblík, podle pana Kalisty, vedoucího PR oddělení, zaznělo během dopoledne v České televizi 
jméno SSPŠ celkem šestnáctkrát   

- pátek 9. března 2018, slavnostní otevření výstavy v Terezíně, v hlavním večerním 
zpravodajství ČT byla o výstavě vysílána reportáž, která byla uvedena informací o  

„unikátním modelu vytvořeným studenty Smíchovské střední průmyslové školy“, v 
reportáži hovořil ředitel SSPŠ pan Sáblík, pan profesor Žmajlo a student Bobok (4.L)  

- pondělí 12. března 2018, informace o projektu Osvětim v pořadu Reportéři ČT   

Rozhovory pro média o projektu Osvětim    

- pátek 9. března 2018, slavnostní otevření výstavy v Terezíně, ředitel pan Sáblík, pan profesor 

Žmajlo, studenti Bobok a Holub (oba 4.L) poskytli rozhovory České televizi, Českému 

rozhlasu, Lidovým novinám a regionální televizi  

 Ředitel SSPŠ v živém vysílání Studia 6 v ČT  

- čtvrtek 19. dubna 2018, ředitel SSPŠ pan Sáblík odpovídal na otázky ve vysílání Studia 6 v České 

televizi, kde tématem byla kybernetická bezpečnost  
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Rozhovor ředitele SSPŠ pro Český rozhlas  

-  čtvrtek 19. dubna 2018, ředitel SSPŠ pan Sáblík poskytl rozhovor pro Český rozhlas během 

Národního finále Středoškolské soutěže ČR  

 Informace z tiskové konference Mediálního domu Preslova v médiích   

- ohlasy z tisková konference Mediálního domu Preslova z úterý 24. dubna 2018 se objevily ve 
více médiích, informace vydala ČTK, informace proběhla nejprve v Hospodářských novinách, 
objevila se i v týdenním shrnutí na ČT 24, tam jeden čas dokonce běžela ve zpravodajské 
liště, rozhovor s ředitelem a studentem Berkou odvysílal dvakrát Radiožurnál   

 Rozhovor ředitele a zástupce ředitele SSPŠ pro TV SEZNAM o GDPR  

- středa 25. dubna 2018, rozhovor ředitele SSPŠ pana Sáblíka a zástupce ředitele pana 
Nechanického pro TV SEZNAM o problematice GDPR   

 Prezentace studentů SSPŠ v Pražském deníku – Za naším ředitelem můžeme kdykoli přijít  

- čtvrtek 3. května 2018, prezentace studentů SSPŠ v Pražském deníku s titulkem „Za naším 
ředitelem můžeme kdykoli přijít“, zveřejněny názory na školu studentů Červenky, Štěpánka, 
Sloupa, Tsidiny (všichni 3.A) a Jarolínka (4.C)  

- výtah z vyjádření studentů je uveden na jiném místě tohoto vydání   

 Článek ředitele SSPŠ v MF Dnes  

 -  pátek 25. května 2018, v MF Dnes vyšel článek ředitele SSPŠ pana Sáblíka s názvem  

„Školství je stařenka s hůlkou“   

 Studenti SSPŠ v pořadu Snídaně s NOVOU  

 -  pondělí 28. května 2018, Snídaně s NOVOU, za SSPŠ studenti Gliguroski a Tsidina (oba  

3.A), spolu s prezidentem AVRARu panem Kotkem, představovali virtuální realitu  

 Rozhovor ředitele SSPŠ pro televizi NOVA  

- středa 30. května 2018,  rozhovor ředitele SSPŠ pana Sáblíka pro televizi NOVA o maturitách a 
českém školství, natáčení se konalo v kulisách Laboratoře virtuální reality, byl vysílán v neděli 
3. června 2017 v pořadu Střepiny ve večerních hodinách  

 Informace o projektu SSPŠ v Pražské pětce  

- červnový zpravodaj Prahy 5,  článek „Studenti vyrobili interaktivní mapu průběhu květnového 
povstání“, kde jsou informace o práci studentů SSPŠ ze třídy 3.A (Kroupa, Ballek, Sloup) na 
projektu s panem poslancem Žáčkem, citován je k projektu i ředitel SSPŠ  

 Anketa a rozhovor pro MF Dnes   

 -  pátek 8. června 2018, rozhovor o výuce dějepisu pro iDnes pan profesor Kafka, zároveň  

studenti třídy 1.L se zúčastnili ankety na toto téma  
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Informace z tiskové konference o Laboratoři virtuální reality v médiích  

- pátek 15. června 2018, tisková konference na SSPŠ ke slavnostnímu otevření Laboratoře 

virtuální reality, ředitel pan Sáblík a pan profesor Žmajlo poskytli rozhovory některým 

přítomným zástupcům médií, konkrétně Rádio Impuls, TV Praha a časopis Forbes  

- přímý přenos na internet zajišťoval redaktor ČTK (Česká tisková kancelář), od níž čerpají 
informace všechna média  

- informace o akci se objevily později na mnoha portálech, k čemuž přispělo i vydání velmi  

pozitivní tiskové zprávy zřizovatelem, Hlavním městem Prahou (zmíněno na jiném místě)   

 Velký rozhovor ředitele SSPŠ pro Český rozhlas   

- čtvrtek 2. srpna 2018, ředitel SSPŠ pan Sáblík poskytl rozhovor pro předtočený pořad „Online 
Plus“, který byl využit ve dvou následných dílech tohoto pořadu, vysílaném v pořadu Český 
rozhlas Plus a byl umístěn na web rozhlasu  

- moderátorem byl šéfredaktor tohoto pořadu a šéfredaktor „Lupa.cz“ pan Slížek, přítomen 
byl i komentátor a učitel na VŠE pan Koubský, který některé výroky ředitele SSPŠ komentoval 
a rovněž kladl dotazy  

- rozhovor domluvil president AVRAR (Asociace virtuální a rozšířené reality) pan Kotek, citace z 
jeho e-mailu moderátorovi: „Rád bych vás propojil s panem Sáblíkem, ředitelem 
Smíchovské střední školy. Jsou naším členem a na poli VR jsou špička. Pan Sáblík studenty 
vede k velkým výkonům. Studenti jsou zároveň partneři motivovaní k seberozvoji.“    

  

 ÚČAST ZÁSTUPCŮ SSPŠ NA FESTIVALECH   
 Prezentace SSPŠ na FUTURE PORT PRAGUE  

- čtvrtek 7. září 2017, účast zástupců školy na festivalu FUTURE PORT PRAGUE, účast pan 
ředitel Sáblík, páni profesoři Tesař a Přibyl, studenti Štěpánek a Tichý (oba 3.A), vystaven byl 
model chytrého auta na chytré silnici a robotická ruka  

- páni profesoři Tesař a Přibyl byli součástí stánku IBM, studenti Štěpánek a Tichý stánku 

AVRAR (Asociace virtuální a rozšířené reality)      

Prezentace SSPŠ na FORBES – THE NEXT BIG THING  

- středa 20. září 2017, účast zástupců školy na mezinárodním festivalu FORBES – THE NEXT BIG 
THING, za školu pan ředitel Sáblík, pan profesor Přibyl, studenti Štěpánek a Tichý (oba 3.A), 
vystaven byl model chytrého auta na chytré silnici a robotická ruka  

 Prezentace SSPŠ na YOU FEST VODAFONE  
- sobota 30. října 2017, účast zástupců školy na YOU FEST VODAFONE,  za školu ředitel pan 

Sáblík, pan profesor Žmajlo a studenti Štěpánek, Gliguroski (oba 3.A), Seguin (2.B), Kubovčík 
(2.C) a Chochlovský (4.C), prezentace robotické ruky a virtuální reality i s ukázkou projektu 
Osvětim   

- SSPŠ zajistilo stánek Hlavní město Praha, kterou tím na festivalu reprezentovala   

  



 57

Zajištění VR zóny studenty SSPŠ na FESTIVALU KRÁTKÝCH FILMŮ   

-  pátek 19. ledna až neděle 21. ledna 2018, studenti SSPŠ zajistili „Zónu Virtual Reality“ v 
rámci Festivalu krátkých filmů Praha 2018 v kině Světozor, účast studenti Tsidina, Muroň, 
Gliguroski, Zobal (všichni 3.A), Skokan, Jára a Kluch (všichni 2.A)   

 Prezentace SSPŠ na ANIMARKET   
- pátek 4. května 2018, festival Animarket v Třeboni, představení různých společností a 

institucí, které se zabývají tvorbou her, modelováním, virtuální realitou, animací, u stánku 
SSPŠ mohli v pátek shlédnout návštěvníci projekt Osvětim  

- za SSPŠ přítomen ředitel pan Sáblík, pan profesor Žmajlo, studenti Jareš, Blažek (oba 4.C), 
Bezák (3.A) a Toman (2.A)  

- reportáž pro Mediální dům Preslova pořídili pan Kalista a studenti Doležal, Hnízdo (oba  

1.C)   

 Prezentace SSPŠ na ANIFILM   
- sobota 5. května a neděle 6. května 2018, festival Anifilm v Třeboni, akce se zúčastnili ředitel 

školy, pan profesor Žmajlo, studenti Jareš, Blažek (oba 4.C), Bezák (3.A) a Toman (2.A) - u 
stánku SSPŠ mohli shlédnout návštěvníci projekt Osvětim, a nešetřili uznalými slovy, VR hru 
studentů Bezáka a Tomana a hry studentů Jareše a Blažka, kromě toho si mohli zahrát Beat 
Saber, v rámci spolupráce s AVRAR  

- student Toman v pátek a v sobotu organizoval vždy dvouhodinový turnaj v Beat Saberu v 
rámci spolupráce s AVRAR (Asociace virtuální a rozšířené reality)  

- „Už nikdy víc, byl to hrozný zápřah. Taky to moderování, skoro jsem ztratil hlas,“ stěžoval si 
naoko sedmnáctiletý Kryštof, ale úsměv svědčil o něčem jiném, o hrdosti, že vše zvládl s 
velkým přehledem   

- „Pane řediteli, vy snad máte stažené ty nejschopnější studenty z celé Prahy,“ konstatoval 
pan Niedermayer z MŠMT, který se u stánku zastavil, „Ale není se co divit, když svým 
studentům dáváte tolik příležitostí vyniknout, účastnit se vašich projektů.“    

 Prezentace SSPŠ na CZECH VR FEST 2018  
- čtvrtek 10. května až sobota 12. května 2018, Festival virtuální a rozšířené reality Czech VR 

Fest 2018, prostory CIIKR (Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky)  

- v rámci spolupráce s AVRAR (Asociace virtuální a rozšířené reality) se na organizaci  

festivalu podíleli významně i studenti SSPŠ, po celou dobu za SSPŠ přítomný ředitel pan 
Sáblík  

- k hlavním organizátorům patřili studenti Skokan (2.A) a Gliguroski (3.A), student Tichý  

(3.A) svým automobilem přivážel pití pro návštěvníky, pomáhal mu student Tsidina (3.A)  

se zajištěním stánku SSPŠ a AVRAR pomáhali studenti třídy 2.A, jmenovitě Jára, Paleček, 

Kluch, Metzker a Fritsch, festival navštívili páni profesoři Zápotocký, Tkáč, Flachs a Tesař, pro 

Mediální dům Preslova pořizoval záznamy student Kubovčík (2.C)  

- ředitel SSPŠ pan Sáblík a pan profesor Žmajlo měli v pátek 30 minutovou přednášku, obě se 
setkaly s velmi příznivým ohlasem, pan profesor Žmajlo měl v sobotu i čtyřhodinový 



 58

workshop, o který byl takový zájem, že se přinášely další počítače a na některé zájemce se i 
tak nedostalo  

- na stánku SSPŠ a AVRAR byly prezentovány čtyři výstupy, za SSPŠ pak virtuální prohlídka 
táborů Auschwitz I. a Auschwitz II. – Birkenau  

- odborníci, kteří projekt Osvětim shlédli, nešetřili pochvalnými slovy, někteří se zpočátku 
domnívali, že je dílem studentů vysoké školy a velmi se divili, že něco takového dokázali 
vytvořit studenti školy střední   

- „Musím zvláště poděkovat studentům Smíchovské střední školy, kteří se významnou měrou 

postarali o přípravu celého festivalu a odvedli skvělou práci. Dík, kluci,“ řekl během 

úvodního projevu president AVRAR pan Kotek.   

- vyjádření pana Jirmuse, manažera společnosti Simopt s.r.o, která se zabývá VR projekty: 
„Pane řediteli, měl jsem to štěstí, že jsem viděl na Czech VR Festu také Vaši přednášku a 
expozici školy. Velmi se mi líbí, jak školu vedete, jaké máte názory, výsledky, a také, že 
jako škola spolupracujete i na „komerčních“ projektech.“   

- „Ve středu jsem tu makal od osmi do rána až do tří do noci,“ svěřil se student třetího 
ročníku Smíchovské SPŠ Jovan Gliguroski, „Spal jsem asi tři čtvrtě hodiny, abych tady už 
zase v šest ráno byl a pokračoval v práci,“ dodal s nepřehlédnutelnou únavou ve tváři, ale 
stále s jiskrou v oku, „Ve čtvrtek jsme končili až po druhé hodině v noci, to už jsem vytuhnul 
a ustlal si v naší kanceláři,“ doplnil. On s několika svými sedmnácti či osmnáctiletými 
středoškolskými spolužáky v této místnosti vykonává funkci organizačního manažera AVRAR.      

- „Vlastně jsme na přípravě festivalu pracovali celý týden, ale podle mého to svůj význam 
mělo. I podle ohlasu návštěvníků,“ řekl student druhého ročníku Adam Skokan. I on měl 
kruhy pod očima, ale dobrý ohlas akce očividně tlumil jeho únavu.   

- „Byl jsem potěšen jak pozitivními reakcemi na moji přednášku, tak počtem účastníků mého 
workshopu. To jsem opravdu nečekal. Určitě jsme udělali dobrou reklamu i naší střední 
škole. Přednáška pana ředitele měla obrovský ohlas. Musím se ještě učit, abych také 
dokázal udržet pozornost všech posluchačů po celou dobu a vtáhnul je naplno do děje,“ 
řekl skromně Igor Žmajlo, který však ke zdrženlivosti nemá mnoho důvodů. Ve svých 
dvaadvaceti letech je již respektovaným odborníkem.    

  

Prezentace SSPŠ na festivalu LEGENDY  
- pátek 8. června až neděle 10. června 2018, společný stánek SSPŠ a AVRAR (Asociace virtuální 

a rozšířené reality) na festivalu historických vozů s názvem „Legendy“ na Výstavišti v 
Holešovicích  

- akci pro oba partnery zajišťoval student Skokan (2.A) a jím domluvení další studenti, 

jmenovitě Merta, Novosad, Tomčo, Kukol, Lachman, Radojčič, Ráž, Linha, Pražáková, Doležal, 

Bejlek, Panáček, Tesař a Trnková   
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Prezentace SSPŠ na MAKER FAIRE PRAGUE  
- sobota 23. června až neděle 24 června 2018, hlavní budova holešovického Výstaviště, Maker 

Faire Prague, SSPŠ měla nejen svůj stánek, ale její zástupci se aktivně podíleli i na organizaci 
celého veletrhu  

- účast zástupců SSPŠ v pořadatelském týmu: pan profesor Tesař, pan Kalista (moderátor), 
studenti Tsidina a Tichý (oba 3.A)  

účast u stánku SSPŠ: ředitel pan Sáblík, pan profesor Tesař, student Sekera (1.C), v sobotu 

pan profesor Přibyl, v neděli student Šmerda (3.C)  

- účast zástupců SSPŠ u stánku AVRAR (Asociace virtuální a rozšířené reality): studenti  

Skokan, Pražáková (oba 2.A), Kukol, Merta, Lachman (všichni 1.A), Doležal (1.C) - 
 v sobotu na chvíli dorazil student Štěpánek (3.A), který donesl svou robotickou ruku   
- na stánku SSPŠ byl vystavován projekt Osvětim ve virtuální realitě, robotická ruka studenta 

Štěpánka, chytré auto na chytré silnici (maturitní projekt nyní pánů profesorů Tesaře a 
Přibyla), další ukázky z projektů IoT  

- na stánku SSPŠ se zastavilo několik sociálních partnerů SSPŠ i se svými dětmi, například 
ředitel sekce pro vzdělávání pro střední a východní Evropu firmy Cisco pan Kniewald či 
vedoucí sekce vzdělávání pro ČR firmy IBM pan Louda  

- ředitel SSPŠ hovořil s některými absolventy SSPŠ, v jednom případě přišel se synem pán, 
který nejenže sám studoval na SSPŠ, ale absolventem byl i jeho otec a dědeček, „Budu 
čtvrtou generací,“ konstatoval jeho syn, nyní v sedmé třídě, „Jo, ale to se musíš začít líp 
učit, aby ses tam dostal,“ reagoval pragmaticky jeho otec   

- ředitel SSPŠ rovněž hovořil s potenciálními uchazeči o studium a jejich rodiči, někteří se 
zastavili záměrně, neboť „Smíchovská škola nám byla doporučena jako nejprogresivnější a 
nejlepší škola v Praze.“ – citace    

- jedna matka konstatovala, že její asi osmiletý syn se může podívat ve virtuální prohlídce 
Osvětimi na vše, protože je dost otrlý, „Hraje hru, kdy loví zombíky, pak je lisuje a vyrábí z 
nich džus,“ uvedla  

- zástupci SSPŠ u stánku později dotazy zjistili, že stejnou hru hrají i další děti v podobném 
věku, v jednom případě se matka dítěte divila, v dalším otec řekl, že je to jen animovaná 
neškodná hra pro malé děti, „Chytnu je, zmačkám a dělám z nich šťávy a jídlo,“ sdělil jeden 
z malých chlapců, a oči mu svítily nadšením  

 VÝZNAMNÉ AKCE NA ŠKOLE  

Slavnostní otevření Kybernetického polygonu   

- čtvrtek 7. září 2017, slavnostní otevření Kybernetického polygonu primátorkou Prahy paní 

Krnáčovou, dorazila i ředitelka odboru školství MHMP paní Němcová  

- paní primátorka i paní ředitelka si prohlédly výstavu projektu Osvětim a poté se virtuálně 
prošly po bloku 2 v táboře Auschwitz I., následovala prohlídka Kybernetického polygonu, kde 
páni profesoři Němec a Sýkora oběma dámám velmi srozumitelně vysvětlili funkci polygonu  
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- po pozdravení třídy 1.K si paní primátorka prohlédla Studentský klub, pokusila se o krátkou 
ukázku bubnování v hudební zkušebně a poté následovala diskuse se studenty ve Studovně   

- beseda dle programu měla probíhat v čase 12.45 až 13.00 hodin, nicméně se protáhla, a až 
po 13.30 hodin se podařilo paní asistentce paní primátorku zvednout ze země (paní 
primátorka si sedla na vyvýšený trám na zemi)  

- „Kdyby mi bylo čtrnáct, mojí jasnou volbou pro středoškolské studium by byla vaše  

skvělá škola,“ konstatovala paní primátorka při odchodu   

Beseda představitelů politických stran   

- středa 13. září 2017, posluchárna 211, debata představitelů politických stran na téma 

školství, moderátor absolvent školy a vedoucí PR oddělení pan Kalista  

zástupce politických stran pozval Studentský spolek a oslovil všechny strany, které měly v 
průzkumech několika renomovaných agentur preference 5% a výše  

- pozvání nejprve přijaly všechny subjekty, poté se představitelé SPD omluvili s tím, že ve 
svých řadách nemají žádného odborníka na toto téma  

- přítomno tak bylo sedm představitelů politických stran, mezi nimi příslušníci Poslanecké  

sněmovny ČR či starosta Prahy 7 a budoucí poslanec   

 SPOLEČENSKÉ AKCE ŠKOLY  

 Slavnostní zahájení školního roku v divadle Hybernia   

 -  pondělí 4 září 2018, slavnostní zahájení školního roku v divadle Hybernia   

 Společenské setkání k zahájení školního roku   

- pátek 8. září 2017, grilování na dvoře, setkání zaměstnanců a studentů k zahájení školního roku  

 Účast zástupců SSPŠ na vánočním večírku Operátora ICT  

- úterý 12. prosince 2017, vánoční večírek v Alibi music baru v Žitné ulici, vánoční večírek 
Operátor ICT  

- SSPŠ se prezentovala virtuální realitou a robotickou rukou, účastníci ředitel pan Sáblík,  

studenti Štěpánek, Gliguroski (oba 3.A), Toman (2.A), Vacek a Kořán (oba 1.K)  

 Den demokracie   

- pátek 22. prosince 2018, besedy v rámci Dne demokracie, celkem 16 vypsaných témat - 
moderátory byli pan profesor Jiruš, absolventi pan profesor Přibyl, pan profesor Tesař, pan 
Kalista, Panský, Karafiát, Wolf, studenti Chochlovský, Gangur, Jarolímek, Nováček ( všichni4.C), 
Kotubej (4.L), Štěpánek, Sloup (3.A), Burdová (3.B), Toman (2.A)   
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Vánoční polední večírek na SSPŠ   

- pátek 22. prosince 2017, „vánoční polední večírek SSPŠ“ s grilováním v dolní tělocvičně a 

kovárně  

- zajistili členové PR oddělení, jeho vedoucí pan Kalista, jeho členové pánové Wolf a Červenka, 
spolupracující studenti s PR oddělením Chochlovský, Jarolímek (oba 4.C), Havelka (3.L), a dále 
studenti Tsidina a Hnízdo (oba 3.A)  

- paní profesorka Krajčové a páni profesoři Koňařík a Kafka se postarli o hudební produkci  

 Maturitní ples školy   
- středa 31. ledna 2018, Maturitní ples školy v Lucerně   

 Poslední zvonění s grilovačkou   

 -  pátek 27. dubna 2018, ukončení výuky čtvrtých ročníků, část třídy 4.C připravila pro  

kolegy a zaměstnance školy „grilovačku“ na dvoře školy   

 Předávání maturitních vysvědčení na Staroměstské radnici   

- čtvrtek 14. června 2018, slavnostní předávání maturitních vysvědčení v Brožíkově sále na 
Staroměstské radnici, přítomni byli absolventi, třídní profesoři čtvrtých ročníků, ředitel SSPŠ 
a jeho zástupci    

 Den demokracie   
- čtvrtek 28. června 2018, besedy v rámci Den demokracie, celkem 15 vypsaných témat  

- největší zájem byl o besedu studenta Štěpánka (3.A), která se týkala Číny, z níž se tento  

student krátce před besedou vrátil, účast 90 studentů a zaměstnanců školy   

 Setkání ředitele SSPŠ s tvůrci velkých projektů školy   

- čtvrtek 28. června 2018,  Mníšek pod Brdy, bydliště ředitele, tradiční výjezdní jednání osob ze 
SSPŠ zapojených do velkých projektů školy, posezení spojené s grilováním   

- během doby konání dorazili paní profesorka Řejhová, paní Spurná, páni profesoři Vrba, 
Tochjan, Žmajlo, Tesař, Přibyl, pánové Kalista, Panský, Flachs, Karafiát, čerství absolventi 
Gangur, Kejda, Cirkovský, Nováček (všichni bývalá 4.C), studenti Pelej, Kavalír (oba 1.B), 
Toman, Skokan (oba 2.A), Štěpánek, Gliguroski (oba 3.A) a Berka (3.C), náklady na 
občerstvení byly v režii ředitele, škola neměla žádné výdaje   

Setkání ředitele SSPŠ s pracovnicemi sekretariátu   

- pátek 20. července 2018, Mníšek pod Brdy, bydliště ředitele, tradiční výjezdní jednání 
sekretariátu školy, posezení spojené s grilováním  

- dorazily pracovnice sekretariátu paní Kabelová, paní Baroňová a paní Strnadová, ty přivezl 

vedoucí PR oddělení školy pan Kalista, který se jednání rovněž zúčastnil, náklady na 

občerstvení byly v režii ředitele, škola neměla žádné výdaje  
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Setkání ředitele s managementem školy   
- pondělí 27. srpna 2018, Mníšek pod Brdy, v bydlišti ředitele, výjezdní jednání managementu 

školy  
- přítomní byli ředitel pan Sáblík, zástupci ředitele pan Nechanický a paní Binderová, vedoucí 

předmětové komise výpočetní techniky paní profesorka Scharnaglová, vedoucí komise 
přírodovědných předmětů paní profesorka Zýková, vedoucí předmětové komise humanitních 
předmětů paní profesorka Liptáková, vedoucí předmětové komise cizích jazyků paní 
profesorka Dlouhá, vedoucí předmětové komise praktických cvičení pan profesor Palek, 
vedoucí IT oddělení pan Černohorský, vedoucí PR oddělení pan Kalista, zástupce vedoucího 
Projektového oddělení pan profesor Tochjan, vedoucí oddělení kybernetické bezpečnosti 
páni profesoři Sýkora a Němec, vedoucí oddělení vývoje software a virtuální reality pan 
profesor Žmajlo, vedoucí oddělení IoT pan profesor Tesař    

- po skončení jednání se uskutečnilo grilování a neformální diskuse o problematice SSPŠ,  

náklady na občerstvení byly v režii ředitele, škola neměla žádné výdaje  

 KEMPY POŘÁDANÉ ŠKOLOU   

 Kemp demokracie   
- pondělí 9. října až pátek 13. října, Kemp demokracie pro studenty druhých ročníků, hotel  

Stella na Šumavě  

- akce se vydařila, přítomno bylo 154 studentů druhých ročníků, kteří splnili všechny úkoly, 

které před ně byly postaveny  

- Vedoucí kempu: ředitel pan Sáblík, Zástupce vedoucího: zástupce ředitele pan profesor  

Nechanický, Mentoři: paní profesorka Čechová, paní profesorka Řejhová, pan profesor  

Jiruš, pan profesor Hanuš, pan Kalista, vedoucí PR oddělení, absolvent a student UK, pan 
Klouček, absolvent, student VŠE, pánové Jarolímek, Gangur, Nováček a Chochlovský, všichni 
studenti 4.C, pánové Štěpánek a Urban, oba studenti 3.A  

Kemp kybernetické bezpečnosti   

- čtvrtek 1. února až v pátek 2. února 2018,  SSPŠ, Kemp kybernetické bezpečnosti, účast 47 žáků 
ZŠ, zajistili páni profesoři Sýkora a Němec a studenti Vojáček, Kuchařík, Vacek, Vrba a Přibyl 
(všichni 1.K)   

 Kemp bez hranic   
- pondělí 12. března až pátek 16. března 2018, Kemp bez hranic, uskutečnil se v rámci projektu 

„Inkluzivní výchova na SSPŠ“ z Operačního programu Praha pól růstu  

- vedoucím kempu byl ředitel pan Sáblík, roli mentorů skvěle naplnili pan profesor Jiruš a pan 
Kalista  

- přestože byli přítomni studenti různých národností (Rusko, Ukrajina, Francie, Vietnam,  

Pákistán), nenastal žádný nesoulad, naopak byla atmosféra po celou dobu velmi přátelská a 
navíc i tvůrčí, kemp tak skvěle splnil svůj účel   
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Kemp Mediálního domu Preslova   
- 30. dubna až 4. května 2018, Kemp Mediálního domu Preslova, Jindřichův Hradec   

- akce proběhla bez jakéhokoli problému ve výborné pracovní atmosféře  

- po celou dobu kempu byli přítomni: ředitel pan Sáblík, paní profesorka Řejhová, pan Bajčan, 
studenti Šmerda, Tunzer, Zdrubecký (všichni 3.C), Bezák (3.A), Kubovčík (2.C), Tien (2.D), 

Pelej, Kavalír, Amjid (všichni 1.B), Doležal, Sekera, Vrkota, Gančev (všichni 1.C), Fric (1.L)  

- na část kempu byli přítomní pan Kalista, pan Wolf (vzájemně se vystřídali), pan profesor 

Tesař, studenti Berka (3.C) a Hnízdo (1.C)  

- každý den měl bohatý program, studenti točili a fotili různé historické památky, se kterými se 

zároveň seznamovali, ve čtvrtek se zúčastnili pokládání „kamenů zmizelých“ a besedy na 

židovském hřbitově  

- ve čtvrtek dorazili dva zaměstnanci brněnské spolupracující firmy na výrobu dronů, byly 
natočeny záběry úzkokolejky a studenti byli seznámeni s ovládáním dronu, ten bude 
zakoupen do SSPŠ v rámci volitelného předmětu pana profesora Tesaře, ale využít ho bude 
moci i Mediální dům Preslova  

- ubytování bylo na odlehlých nádražích, večer se opékaly buřty a klobásy u ohně, ve čtvrtek 
se grilovalo (gril zakoupil ředitel za vlastní peníze), přitom probíhala diskuse nad činností 
Mediálního domu Preslova, dokončovaly se www stránky, obsazovaly se jednotlivé pozice 
atd.  - přeprava probíhala pomocí zajištěného mikrobusu, v pátek zavolal řediteli jeho 
majitel, aby se domluvil na fakturaci, přitom pronesl tato slova: „Pane řediteli, musím vám 
říci, že řidič si vaše studenty velmi pochvaloval. Dokonce řekl, že tak vychované a slušné 
studenty ještě v životě nevozil.“   

- „Studenti museli obětovat své volné dny, termín mediálního kempu byl záměrně zvolen 
tak, aby zameškali co nejméně vyučování ve škole. K tomu jsme využili státní svátek i 
písemky státní maturity. Nikdo z přítomných tu tedy nebyl proto, aby se ulil ze školy, ale 
naopak, dal přednost svému vzdělávání před volnem či hodně zkráceným náhradním 
programem ve škole,“ zdůraznil ředitel pan Sáblík.   

- „Nevěděl jsem zpočátku, do čeho vlastně jdeme,“ přiznal student třetího ročníku Robin 
Bezák, „Když jsem viděl zvenku železniční stanici, o které pan ředitel tvrdil, že tam máme 
být ubytováni, myslel jsem si, že žertuje. Nežertoval. Po počátečním šoku jsme však nalezli 
solidní prostředí, včetně kuchyněk, které jsme pak dost využívali. Dělali jsme si snídaně, 
večeře, někteří z nás objevili své doposud skryté kulinářské vlohy. Skvělá atmosféra u ohně 
po večerech nás hodně stmelila, dostali jsme příležitost se poznat i z jiné stránky,“ dodal.   

- „Jsem moc rád, že se studentům akce líbila,“ projevil spokojenost pan Bajčan, organizátor 

kempu, který je zároveň odborným garantem celého projektu mediálního domu, „Musím 

studenty pochválit za jejich chování a vystupování. Všichni z místních, se kterými se 
studenti setkali, je chválili za jejich solidnost a pracovní nadšení, na což nejsou u mladé 
generace po pravdě zvyklí.“    
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Letní škola na SSPŠ   

- pondělí 20. srpna až pátek 24. srpna 2018, Letní škola na SSPŠ pro žáky ZŠ, kterou SSPŠ 

pořádala ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Prahy 5  

- celkem bylo přijato a přišlo 36 zájemců z řad žáků ZŠ, mohlo jich být i více, ale vzhledem ke 
kapacitám byl nastaven „stop stav“, účastníci kempu byli rozděleni do tří skupin  

- vedoucím Letní školy za SSPŠ byl pan Kalista, který také působil v roli lektora, dalšími lektory 

byli páni profesoři Kořínek, Tesař, Žmajlo a Tochjan, páni absolventi Flachs a Chochlovský, 

studenti Červenka (3.A), Burdová (3.B), Berka (3.C) a Fric (1.L)  

Kemp kybernetické bezpečnosti  

- pondělí 20. až pátek 24. srpna 2018, Kemp kybernetické bezpečnosti, zajistili páni profesoři 
Sýkora a Němec, dalšími lektory byli studenti Vrba, Přibyl, Vacek, Horský a Bartoš (všichni 
1.K)  

- kemp probíhal v Kybernetickém polygonu, zúčastnilo se ho 18 zájemců, což bylo na hraně 

kapacity učebny, v pátek proběhla soutěž čtyř týmů, do nichž byli účastníci kempu  

rozřazeni    

 KULATÉ STOLY  

 Účast ředitele SSPŠ u kulatého stolu o strategii digitálního vzdělávání, MPSV   

- úterý 5. září 2017, účast pana ředitele Sáblíka u kulatého stolu na Ministerstvu práce a 
sociálních věcí (MPSV) na téma Strategie digitální gramotnosti a Práce 4.0  

 Účast ředitele a studentů SSPŠ u kulatého stolu v Poslanecké sněmovně   

- pondělí 25. září 2017, kulatý stůl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k problematice 

školství, ředitel pan Sáblík přednesl příspěvek na téma plánované změny ve výuce IT  

- kulatého stolu se zúčastnili i studenti Jarolímek, Gangur, Chochlovský (všichni 4.C), Červenka 
(3.A) a Neuman (1.K), ti předvedli ukázku prohlídky bloku 2 v táboře Auschwitz I. pomocí 
virtuální reality  

 Účast ředitele SSPŠ u kulatého stolu o kybernetické bezpečnosti   

- úterý 3. října 2017, účastnil ředitel pana Sáblíka v Evropském domě v Jungmanově ulici 
kulatého stolu v rámci zahájení Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti, pořádal pan 
senátor Antl   

 Kulatý stůl na SSPŠ k výzvám z evropských programů   

- pondělí 11. prosince 2017, kulatý stůl k výzvám z evropských programů k vybavení školy a k 
podpoře inkluzivní výchovy na SSPŠ  

- přítomni ředitel pan Sáblík, paní profesorka Krajčová, pan profesor Tesař, paní Spurná,  

pánové Černohorský, Flachs a Karafiát, student Štěpánek ze 3.A   
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Kulatý stůl na SSPŠ k vizi pro školní dílny   

- středa 20. prosince 2017, kulatý stůl o vizi pro školní dílny, přítomni ředitel pan Sáblík, zástupce 

ředitele pan Nechanický, páni profesoři Palek a Stoklas, studenti Hnízdo, Štěpánek (oba 3.A) 

a Šantrůček (3.L)   

Kulatý stůl na SSPŠ pro zástupce SSPŠ a Operátora ICT   
- pátek 26. ledna 2018, kulatý stůl ke spolupráci v projektu Smart Prague  

- za Operítora ICT zřizované Prahou dorazili manažer pan Čumpelík, pracovnice PR oddělení 
paní Schwarzová, projektoví manažeři pánové Kotmel, Šlemr a Mikulčík, k tomu rozpolcený 
pan profesor Kolář, který působí v obou organizacích, na SSPŠ jako profesor a ve firmě 
Operátor ICT jako projektový manažer  

- za SSPŠ byl přítomen ředitel pan Sáblík, vedoucí PR oddělení pan Kalista, páni profesoři 
Sýkora, Němec a Přibyl, studenti Sloup, Tsidina, Štěpánek (všichni 3.A), Vrkota (3.C),  

Toman, Skokan (oba 2.A), Tien (2.B), Pelej, Kavalír (oba 1.B), Jánoš a Barkabadze (oba 1.K), 
zajímavostí jistě je, že všichni přítomní zaměstnanci SSPŠ jsou absolventy SSPŠ    

 Kulatý stůl na SSPŠ o spolupráci s Hospodářskou komorou ČR   

- čtvrtek 8. února 2018, kulatý stůl s představiteli Hospodářské komory ČR (HK ČR) o 
spolupráci na evropském projektu a o jeho obsahu   

- HK ČR zastupovala vicepresidenta paní Bartoňová Pálková, její asistentka paní Šůsová a 
manažerka daného projektu paní Štouračová, dalším hostem byl pan Karpeta, spolumajitel a 
jednatel brněnské společnosti Robotrone Industrie s.r.o,, která se zabývá vývojem a výrobou 
dronů  

- za SSPŠ byl přítomen ředitel, pan profesor Žmajlo, pan profesor Tesař, studenti Kroupa, 
Kodídek, Tsidina (všichni 3.A) a Zíka (2.A)  

- HK ČR ve spolupráci se zahraničními partnery podala projekt na tvorbu nového společného 
evropského kvalifikačního profilu „programátor dronů“, „operátor dronů“, „programátor 
aplikací virtuální reality“ a „operátor aplikací virtuální reality“ – SSPŠ v projektu pilotní školou 

v ČR  

- projekt bohužel nezískal finanční podporu, nicméně na SSPŠ se virtuální realita a vývoj  

dronů začne učit od září 2018 …      

 Kulatý stůl k projektu Lítačka do SŠ“  

- pondělí 19. února 2018, kulatý stůl v sídle společnosti Mastercard v Paladiu, projekt  

„Lítačka do SŠ“, jehož má být SSPŠ pilotní školou  
- přítomno devět pracovníků  a projektových manažerů Operátora ICT, Mastercard, Edhance a 

Paynovatio, za SSPŠ ředitel pan Sáblík, pan profesor Tesař a student Urban (3.A)  
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Kulatý stůl na SSPŠ k problematice kybernetické bezpečnosti s významnými účastníky   

- čtvrtek 1. března 2018, uzavřený kulatý stůl na SSPŠ o kybernetické bezpečnosti, účastnili se 

ho pouze pozvaní hosté, kteří se posléze přesunuli na otevřenou konferenci DigiKoalice  

- přehled osob, které se tohoto jednání zúčastnily: Ivan Pilný, předseda DigiKoalice a 
zmocněnec pro digitální vzdělávání v ČR (bývalý ministr financí), Radko Sáblík, ředitel SSPŠ, 
David Sýkora, koordinátor SSPŠ pro kybernetickou bezpečnost, Roman Bajčan, poradce SSPŠ 
pro mediální oblast, Irena Bartošová Pálková, vicepresidentka Hospodářské komory ČR, 
Zdeněk Zajíček, president ICT Unie, Roman Holý, vedoucí projektu Průmysl 4.0 v ČR, CIIRK při 
ČVUT, Aleš Špidla, president ČIMIB (sdružení manažerů IT firem), NAKIT, Pavel Bašta, vedoucí 
CSIRT CZ.NIC a CSIRT ČR, Miloš Rathouský, zástupce ředitelky, Svaz průmyslu a dopravy ČR, 
Karel Macek, vedoucí bezpečnosti na MPSV, zástupce AFCEA, Tomáš Přibyl, předseda správní 
rady Corpus Solutions, Jaroslav Burčík, FEL ČVUT, předseda Institutu excellence pro 
kybernetickou bezpečnost, AFCEA, Boris Šimák, vedoucí katedry telekomunikace FEL ČVUT, 
Iveta Šmejcová, zástupce MŠMT,  

Marcela Brodilová, zástupce MPSV, Rút Bízková, ředitelka Středočeského inovačního centra, 
Pavlína Jedličková, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, NÚKIB, Narcisa 
Kadlčáková, úřad vlády ČR, Martin Kotek, president Asociace pro virtuální a rozšířenou 
realitu, AVRAR, Jiří Palyza, Národní centrum bezpečného internetu, NCBI, Jan Krákora, AV 
Média, David Jonáš, zástupce Operátora ICT, Michal Kaderka,  

Aliance pro otevřené vzdělávání, Petr Naske, tajemník DigiKoalice   

Kulatý stůl na SSPŠ k výuce programování   
- pondělí 18. června 2018 se uskutečnil kulatý stůl k výuce programování, přítomni paní 

profesorka Kaiferová, páni profesoři Švec, Žmajlo, Tesař, Přibyl, pánové Kejda a Jareš, letošní 
absolventi ze třídy 4C  

- došlo k dohodě na úpravě tématických plánů, na změně maturitních otázek a vytvoření  

jednotných studijních materiálů  

  

 VÝJEZDY DO ZAHRANIČÍ   

 Účast zástupců SSPŠ na česko-německé konferenci Průmysl 4.0 v Deggendorfu  

- středa 20. září 2017, česko-německá konference Průmysl 4.0 v Deggendorfu, absolventi školy 

pánové Řežábek, Kalista a Gabík  

 Poznávací zájezd do Neapole  

- 1. až 6. listopadu 2017, výjezd do Neapole, organizátor zájezdu student Jarolímek (4.C), účast 

25 studentů, návštěva Vesuvu, Pompejí a Neapole  
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Pracovní cesta do Granady v rámci projektu Dům budoucnosti z Erasmus +  
- 5. až 11. listopadu 2017, cesta do Španělska do Granady, výjezd pracovní skupiny z projektu 

„Dům budoucnosti“ z programu Erasmus +  

- účast studenti Štěpánek, Tsidina, Sloup, Hnízdo, Urban (všichni 3.A) a Skokan (2.A), doprovod 
absolventi pánové Moravec, Ansorge a Novák    

Poznávací výjezd do Krakova    
- úterý 28. listopadu až čtvrtek 30. listopadu 2017, výjezd do Polska do Krakova v rámci 

projektu „Inkluzivní výchova na SSPŠ“ v rámci Operačního programu Praha pól růstu (OP 
PPR)  

- vedoucí zájezdu ředitel pan Sáblík, doprovod paní profesorka Kaiferová, paní profesorka 

Řejhová, pan profesor Kafka, účast 48 studentů   

- v rámci cesty se uskutečnila schůzka se zástupcem ředitele Muzea Auschwitz a vedoucím 

oddělení pro styk s veřejností, za SSPŠ se zúčastnili jednání ředitel pan Sáblík a studenti 

Bobok (4.L), Skokan (2.A) a Toman (2.A), ti předvedli prohlídku Bloku 2 v Auschwitz I. ve 

virtuální realitě   

 Lyžařský sportovní kurs v Itálii   

- pondělí až sobota 11. až 16. prosince 2017, lyžařský výcvikový kurs Itálie pro třídy 1.A a 1.C, 

účast 43 studentů   

 Pracovní cesta do Záhřebu v rámci projektu WirelessUP! z programu Erasmus +  
- 13. až 15. prosince 2017, pracovní cestu do Záhřebu v Chorvatsku v rámci projektu 

WirelessUP! v rámci programu Erasmus +, paní profesorka Řejhové, pan profesor Vrba  

 Účast studenta Štěpánka na výstavě v Norimberku   

- čtvrtek 1. března 2018, student Štěpánek (3.A), účast na odborné výstavě v Norimberku  

 Poznávací zájezd do Osla   

-  čtvrtek 1. března až úterý 6. března 2018,  poznávací zájezd do Osla v Norsku, , účast 23 
studentů, ti si prohlédli Oslo, vyjeli za město do Holmenkollenu a podnikli plavbu lodí po 
Oslofjordu  

Výběrový lyžařský kurs v Rakousku   

- neděle 11. března až pátek 16. března 2018, Výběrový lyžařský výcvikový kurs v Rakousku, 
účast 40 studentů   

 Pracovní cesta do Polska v rámci projektu Dům budoucnosti z Erasmus +  
- pondělí 12. března až pátek 16. března 2018, pracovní cesta do Polska v rámci projektu 

Erasmus + Dům budoucnosti, na konci by mělo vzniknout pět fyzických modelů domů 
budoucnosti, pro každou školu jeden.   

- doprovod zajistili páni absolventi Novák a Ansorge, účast studenti Štěpánek, Tsidina, Hnízdo, 
Sloup, Urban (všichni 3.A), Skokan (2.A)  
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- akci shrnul student Štěpánek: „Čtyři národy vyrábějí dům, jsou to stavaři a tak, a my jako 

pátý národ z toho pak uděláme chytrý dům. Jsme připraveni.“    

Natáčení pro Operátora ICT v Berlíně   
- úterý 24. dubna 2018, výjezd Operátora ICT do Berlína na akci „Seznámení s konceptem 

Smart City“, reportáž natáčeli studenti Kubovčík (2.C) a Doležal (1.C)  

- citace z e-mailu pracovníka OICT pana Jakeše: „Musím kluky pochválit za to, jak  

k natáčení přistupovali a jak iniciovali rozhovory. I když jsme přišli kvůli dopravní zácpě a 
organizaci o dvě témata, věřím, že něco z materiálů kluci dokáží udělat.“    

 Výjezd studentek na konferenci InfoShare v polském Gdaňsku  

- středa a čtvrtek 22. až 23. května 2018, technická konferenci InfoShare v polském Gdaňsku, za 
SSPŠ studentky Chlebíčková a Fechtrerová (obě 1.A), doprovod paní profesorka Rybáková  

Účast studentů na Science Campu v Bulharsku   
- neděle 1. července až neděle 8. července 2018, studenti SSPŠ na Science Campu 2018 v 

Kranevu v Bulharsku  

- SSPŠ reprezentovali studenti třídy 1.K Bartoš, Horský a Vrba, jejich doprovod zajistil pan 

profesor Tkáč   

- dalšími účastníky campu byli studenti z Bulharska, Turecka a Finska, došlo k domluvě, že v 

příštím roce by se měl camp uskutečnit v Česku a o rok později ve Finsku  

Cesta studenta SSPŠ na Office World Championship 2018 do Orlanda  
- neděle 29. července až středa 1. srpna 2018, Orlando, USA, účast studenta prvního ročníku 

SSPŠ Jana Černého na Microsoft Office World Championship 2018, doprovod zajistil pan 
profesor Tochjan  

- student skončil na výborném čtvrtém místě v kategorii Word  (více u soutěží)   

 Účast studentů na Space Campu v Turecku   

- neděle 12. srpna až sobota 18. srpna 2018, účast na Space Campu v Turecku,   

- jako dozor pan profesor Koňařík, studenti prvního ročníku Gibbon, Plachejda, Vrkota a Jiříček  

- SSPŠ je pozvána na další ročník, byla domluvena dlouhodobá spolupráce, bude realizována 

průběžně během školního roku  

ZAHRANIČNÍ HOSTÉ VE ŠKOLE   
 Francouzští studenti v dílnách SSPŠ   

- 1. listopadu až 16. listopadu 2017, přítomni francouzští studenti, kteří konali svou studijní stáž v 

kovárně školy, poskytnuté prostory pořádající agentuře EDUCO  
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Mexičtí studenti na SSPŠ   

- úterý 5. prosince 2017, přítomna skupina 48 mexických vysokoškoláků z Technického 
institutu v Monterrey, která byla v ČR na měsíční stáži ohledně kybernetické bezpečnosti v 
Cevroinstitutu  

- přednášku o SSPŠ provedli pan Kalista a student Gangur (4.C)  

- první workshop v kybernetickém polygonu zajišťovali páni profesoři Němec a Sýkora, k 

dispozici měli skupinu studentů ze třídy 1.K   

- druhý workshop virtuální reality probíhal v laboratoři fyziky, zajistili ho pan Kalista, student 
Chochlovský (4.C) a student Skokan (2.A)  

- třetí workshop se uskutečnil v laboratoři IoT v místnosti 28, zajistil ho student Štěpánek, 
pomáhali mu studenti Sloup, Urban a Tsidina (všichni 3.A)  

  Francouzští studenti v dílnách SSPŠ   

- 9. až 12. ledna 2018, přítomni francouzští studenti, kteří konali svou studijní stáž v kovárně 

školy, poskytnuté prostory pořádající agentuře EDUCO  

 Francouzští studenti v dílnách SSPŠ   

- 24. ledna do 1. února 2018, přítomni francouzští studenti, kteří konali svou studijní stáž v 

kovárně školy, poskytnuté prostory pořádající agentuře EDUCO  

 Francouzští studenti v dílnách SSPŠ   

- od 27. února do 15. března 2018, přítomni francouzští studenti, kteří konali svou studijní stáž v 

kovárně školy, poskytnuté prostory pořádající agentuře EDUCO  

Turečtí studenti a učitelé na SSPŠ   

 -  středa 31. ledna 2018, skupina tureckých studentů a učitelů ve škole, prohlídku školy  

s výkladem zajistili studenti Nováček a Gangur (oba 4.C)   

 Zahraniční vysokoškoláci týden na SSPŠ  
- pondělí 5. února až pátek 9. února 2018, přítomno osm zahraničních vysokoškolských 

studentů v rámci programu EDISON  
- o celou akci se staral student Kotubej (4.L), který také sestavil celý harmonogram,  

návštěvy hostů v hodinách, diskuse se studenty SSPŠ, odpolední program pro hosty   

  

 Turečtí studenti a učitelé na SSPŠ   
- úterý 13. března až čtvrtka 15. března 2018,  úterý 20. března a ve středu 21. března 2018, 

skupina tureckých studentů a učitelů, v rámci Erasmus +, program zajistil student Jarolímek 
(4.C)   
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Turečtí studenti a učitelé na SSPŠ  - pondělí 2. dubna až pondělí 16. dubna 2018, přítomnost 
tureckých studentů na SSPŠ v rámci programu Erasmus +  
- akci zajišťoval student Jarolímek (4.C), přednášejícími byli pan profesor Tesař, studenti  

Nováček, Cirkovský, Kejda (všichni 4.C) a Štěpánek (3.A)  

- „Zajistit program tureckých skupin byla součást mého maturitního projektu. Jeho tématem 
byl výkon funkce asistenta ředitele školy pro zahraniční záležitosti,“ sdělil student čtvrtého 
ročníku Jakub Jarolímek, „Musel jsem vše dojednat s tureckou stranou, poté připravit 
program a obsadit ho lektory. Ty jsem vybíral z řad našich absolventů a svých kolegů 
studentů. Podle toho, co mi hosté říkali, tak byli s organizací i úrovní výuky spokojeni,“ 
dodal s nepřehlédnutelnou hrdostí v hlase.   

- „Poslední třetí skupina byla ze školy s elektrotechnickým zaměřením, a tak můj workshop s 
využitím multifunkčního zařízení Arduino mimořádně ocenili,“ tvářil se spokojeně profesor 
Jan Tesař, který na Smíchovské SPŠ jako její absolvent nyní vyučuje předmět IoT, přitom 
studuje vysokou školu a zároveň podniká.  

- „Je to dobrá zkušenost i pro nás,“ řekl rozhodně Marek Kejda, student čtvrtého ročníku, 
který přednášel o vývoji a programování mobilních aplikací, „Programování se věnuji už 
několik let, ale je rozdíl s programy pracovat, anebo se snažit naučit s nimi pracovat jiné. 
Teď jsem probíral programování v platformě Xamarin a doplnil ho o základy v 
programovacím jazyce Kotlin,“ dodal.   

- „Je mi jedno, jestli mám výklad v češtině nebo angličtině,“ pokrčil rameny Petr Štěpánek, 
student třetího ročníku, který zahraničním hostům vysvětloval taje 3D tisku anebo 
elektrotechniky  

- „Každý rok k nám na čtrnáct dní přijíždějí minimálně tři skupiny z Turecka, někdy jde 
převážně o studenty, jindy pedagogy, občas tvoří mix. Naši absolventi a studenti pro ně 
připravují odborný program, který poté i sami realizují,“ vysvětlil ředitel školy Radko Sáblík, 
„Spolupráce je bezproblémová z obou stran a již se domlouvají akce na příští školní rok,“ 
dodal.   

- „Umět předat své dovednosti a znalosti by mělo patřit k základní výbavě nejen 
vysokoškoláka, ale též středoškoláka. V praxi mnohokráte musíte školit kolegy, své klienty. 
Při současném nedostatku pedagogů můžeme nabízet ty nejmodernější předměty právě 
díky našim vlastním absolventům,“ upozorňuje ředitel Radko Sáblík, „Pokud někdo 
pozdvihne obočí nad tím, že nejsou dle zákonů dostatečně aprobovaní či nemají 
pedagogické minimum, tak ruku na srdce, existují vůbec nějací aprobovaní učitelé na 
Internet věcí, Kybernetickou bezpečnost nebo Virtuální realitu?“ uzavřel provokujícím 
dotazem.    

 Mezinárodní konference zástupců šesti evropských škol z projektu Wireless-UP!  

- pondělí 25. června až čtvrtek 28 června 2018, mezinárodní konference na SSPŠ zástupců šesti 
evropských škol z projektu Erasmus + Wireless-UP!  

- o hosty se starali paní profesorka Řejhová a páni profesoři Vrba, Tochjan, Flachs a Tesař,  

zapojeni byli i někteří studenti ze třídy 3.A    
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 Ukázky z virtuální reality a kybernetické bezpečnosti pro studenty evropských universit - středa 
27. června 2018, na SSPŠ delegace učitelů a studentů z několika evropských universit  

- vyžádaná prezentace projektu Osvětim a výuky kybernetické bezpečnosti  

- akci zorganizovala za SSPŠ paní profesorka Krajčová, za hosty pan profesor Bílek z 
Pedagogické fakulty University Karlovy  

- přednášky a ukázky zajistili pan profesor Žmajlo v laboratoři virtuální reality v místnosti 301 a 
absolvent Horský (letošní 4.B) v kybernetickém polygonu, výklad i komunikace probíhala v 
anglickém jazyce   

 Francouzští studenti v dílnách SSPŠ   

- 9. až 20. července 2018, přítomni francouzští studenti, kteří konali svou studijní stáž v kovárně 

školy, poskytnuté prostory pořádající agentuře EDUCO  

  STUDIJNÍ CESTY A EXKURSE  V ČR  
 Pracovní cesta do Terezína  

-  pátek 13. října 2017, výjezd do Terezína, účast pan profesor Zápotocký a studenti, kteří 
pracují na studentském či maturitním projektu s názvem Terezín  

 Školení pracovní skupiny v Pardubicích   
- úterý 17. října 2017, Pardubice, školení pracovní skupiny v rámci projektu Czechinvestu, 

která bude školit skupiny žáků na vybraných základních školách  

- akce uskutečněna pod vedením studenta Cirkovského (4.C), další účastníci studenti Nováček 

(4.C), Skokan, Jára, Metzker a Kluch (všichni 2.A)   

 Exkurse a jednání ve firmě LINET   

-  čtvrtek 18. ledna 2018, exkurze a jednání ve firmě LINET ve Slaném, zorganizoval student 
Hnízdo (3.A), dalšími účastníky byli ředitel pan Sáblík, studenti Tichý, Červenka, Tsidina, 
Hloušek, Bačovský (všichni 3.A) a Vrba (1.K)  

 Exkurse a jednání ve firmě ANECT  

-  čtvrtek 18. ledna 2018 , exkurse a jednání ve firmě ANECT, zorganizoval vedoucí pracovní 
skupiny student Skokan (2.A), spolu s ním se schůzky zúčastnili studenti Toman, Kluch,  

Paleček, Moravec, Vokoun, Fritsch, Metzker (všichni 2.A), Plachejda (1.C) a Přibyl (1.K)  

Exkurse ve firmě VODAFONE  

- čtvrtek 25. ledna 2018, exkurse ve firmě VODAFONE, zorganizovala studentka Burdová (3.B), 
pedagogický doprovod paní profesorka Vítová  

 Pracovní cesta do Terezína  

-  pátek a sobota 23. a 24. února 2018, pracovní cesta do Terezína, studenti Holub, Bobok, 
Patřičný a Alchimowicz (všichni 4.L) pod dohledem svého konzultanta pana Papkoviče 
pracovali na expozici fyzického modelu Auschwitz II. – Birkenau  
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Poznávací výjezd do Terezína   
- pátek 9. března 2018, slavnostní otevření výstavy v Terezíně, autobus vypravený SSPŠ, ve 

kterém cestovala i dvacetičlenná skupina z Gymnázia Jana Keplera,   

- studenti obou škol se zúčastnili besedy s panem profesorem Marešem a panem Motlem, 
proběhl rovněž pietní akt u „vlečky“, památného místa, odkud byly vypravovány transporty 
do Osvětimi  

 Exkurse na pracoviště NÚKIB v Brně   

-  úterý 10. dubna 2018, pracovní cesta pana profesora Němce a 14 vybraných studentů třídy 
1.K na pracoviště Národního úřadu kybernetické a informační bezpečnosti (NÚKIB) v Brně  

 Exkurse na pracoviště mediálního domu Roklen24  

- čtvrtek 5. dubna 2018, návštěva pracoviště redakce Roklen24, za školu vedoucí PR oddělení pan 
Kalista, studenti z Mediálního domu Preslova Šmerda (3.C), Amjid, (1.B), Vrkota a Doležal 
(oba 1.C)   

 Akce Girls Day v Mladé Boleslavi   

-  čtvrtek 26. dubna 2018, akce Girls Day v Auto Škoda v Mladé Boleslavi, zajistila studentka 

Burdová (3.B), předsedkyně Dívčího spolku, účast za SSPŠ 10 studentek   

 Návštěva PVA EXPO Letňany   

- čtvrtek 17. května 2018,  PVA EXPO v Letňanech. , za SSPŠ studenti Hnízdo, Sloup, Tichý, 

Štěpánek a Urban (všichni 3.A)   

 VÝZNAMNÉ AKCE S ÚČASTÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOLY  

 Výpomoc na připomínkové akci v Terezíně   

- soboty 16. září a neděle 17. září 2017, obnovení tradice mládežnických turnajů v Terezíně 
jako vzpomínku na podobné turnaje v době druhé světové války při existenci terezínského 
ghetta  

- za školu přítomen vedoucí PR oddělení pan Kalista a čtveřice studentů Nováček (4C), Sůva 

(4.B), Kubovčík (2.C) a Tien (2.D)  

Výstava projektu Osvětim na Praze 5   

- pondělí 16. října 2017, zahájena výstava projektu Osvětim v komunitním centru Prádelna v 
Holečkově ulici, zajistili pan ředitel Sáblík, vedoucí PR oddělení pan Kalista a student Rohožka 
(2.D)   

  



 73

Slavnostní zahájení činnosti AVRAR na CIIRK   

- úterý 17. října 2018, slavnostní zahájení činnosti AVRAR (Asociace virtuální a rozšířené 

reality), vědecké centrum ČVUT s názvem CIIRK (Český institut informatiky, robotiky a 

kybernetiky, vystavěné asi za 1 miliardu korun)  

- během ukázek byl zaznamenán velký zájem o procházku v Bloku 2 v Auschwitz I. ve virtuální 

realitě  

- za školu ředitel pan Sáblík, pan profesor Žmajlo, pan profesor Zápotocký, pan profesor 

Flachs, studenti Štěpánek (3.A), Tien a Rohožka (oba 2.D), Tissien (2.L) a Toman (2.A)  

 Brunch v usedlosti Ladronka   

- středa 8. listopadu 2017, brunch na téma „Jak podpořit individuální rozvoj dětí a jejich 
komplexní hodnocení“ v usedlosti Ladronka, své produkty představilo jak nakladatelství  

Fraus, tak společnost Kalibro, za školu ředitel pan Sáblík a studentka Burdová (3.B)  

Účast ředitele na jednání pracovní skupiny pro revizi matematiky   
- pátek 17. listopadu 2017, účast pana ředitele Sáblíka na jednání pracovní skupiny pro revizi 

RVP matematiky pro základní a střední školy, která se konala v prostorách MFF UK  

- ředitel SSPŠ posléze napsal úvahu „Bez změny myšlení se ve školství vpřed nepohneme“, 

kterou rozeslal účastníkům jednání   

- následně obdržel e-mail od pana Janyše, emeritního ředitele NÚOV a rektora SVI: „Dobrý 
den pane řediteli, nechtěl jsem vstupovat do diskuse, ale Vaše úvaha mě natolik oslovila, 
že musím reagovat. Dík za každou větu, za každou myšlenku. Mám za sebou celý život v 
řízení odborného školství, ale i léta výuky na všech typech středních škol a jsem si plně 
vědom toho, že všechny reformy, všechny pokusy o revize se musí dotknout nejen hlav, ale 
i duší těch, kteří je se svými žáky realizují. Díky Vám a rozumím Vám.“   

 Výstava pražských škol Schola Pragensis   
- čtvrtek 23. listopadu až sobota 25. listopadu 2017, Kongresové centrum, akce Schola  

Pragensis, výstava pražských středních škol, účast ředitel pan Sáblík, zástupce ředitele pan  

Nechanický a na třicet studentů školy v oblecích   

- jmenovitě pomáhající studenti: Lachman (1.A), Boťa, Jedlan, Dolejš, Amjid, Tarakji, Řezáč 
(všichni 1.B), Sedláčková, Beran, Doležal, Brožek, Mrázek, Šneberk,  (všichni 1.C),  

Mosinger, Vrba, Vacek, Červená, Popelková, Přibyl, Benda, Kořán, Neumann (všichni 1.K), 
Trnková, Nalyesna, Sedláčková (všichni 1.L), Pražáková, Nadionová, Procházková,  

Toman (všichni 2.A), Malá (2.B), Vojtek, Patejdl, Štemberk, Rohožka (všichni 2.D),  

Chrzanovski, Fiřt, Vajnerová (všichni 2.L), Gliguroski, Hnízdo, Červenka, Skokánek,  

Karásková, Urban, Tsidina (všichni 3.A), Landauerová, Burdová (obě 3.B), Vávra, Kaňovský, 
Kotek (všichni 3.L), Chochlovský (4.C)  
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Účast zástupců školy na jednání o revizi RVP IT   
- úterý 28. listopadu 2017, schůzka pracovní skupiny pro revizi Rámcového vzdělávacího 

programu oboru Informační technologie, za školu profesorka Scharnaglová a pan profesor 
Vrba   

 Prezentace virtuální reality v Rakovníku   
- úterý 5. prosince 2017, prezentace v Rakovníku virtuální realitu, student Toman (2.A)  

 Prezentace virtuální reality v CIIRK  

- čtvrtek 7. prosince 2017, prezentace virtuální reality v CIIRK (Český institut informatiky, 
robotiky a kybernetiky), student Gliguroski (3.A)  

 Účast zástupců SSPŠ na poradě ředitelů ZŠ Prahy 5  

 -  čtvrtek 14. prosince 2017, porada ředitelů základních škol Prahy 5, prezentace naší školy a  

nabídka spolupráce,  za školu ředitel pan Sáblík, studenti Skokan (2.A) a Vacek (1.K)  

 Studentské prezidentské volby  úterý 12. prosince a ve středu 13. prosince 2017, Studentské 
prezidentské volby, organizovali pan profesor Jiruš a studentský asistent ředitele pan Gangur (4.C), 
předseda Studentského spolku  

 Divadelní představení Dávám židli do kruhu   

- pátek 12. ledna 2018, představení Dávám židli do kruhu v Divadle Brodway pro 1. a 3. ročník   

 Účast ředitele SSPŠ na pracovní skupině k revizi RVP pro základní a střední školy  

- úterý 23. ledna 2018 , účast ředitele SSPŠ pana Sáblíka na jednání pracovní skupiny  

Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) k revizi Rámcových vzdělávacích programu pro 

základní a střední školství   

 Účast ředitele SSPŠ na jednání výboru DigiKoalice   

- pondělí 29. ledna 2018, účast ředitele na jednání výboru DigiKoalice (Česká národní koalice pro 
digitální pracovní místa) na MŠMT   

 Školení tří učitelů Gymnázia Jana Nerudy   

 -  středa 7. března 2018, školení tří IT učitelů z Gymnázia Jana Nerudy ohledně provozování  

a využívání 3D tisku, lektory byli pan profesor Vrba a student Štěpánek (3.A)  

Slavnostní otevření výstavy projektu Osvětim v Terezíně   

- pátek 9. března 2018, slavnostní otevření výstavy v Terezíně, na které se partnersky podílí 

Centrum pro studium genocid Terezín a Smíchovská střední průmyslová škola   

- SSPŠ má v Dělostřeleckých kasárnách stálou expozici ve dvou místnostech, v jedné fyzický 
model tábora Auschwitz II. – Birkenau o rozměrech 3,5 x 3 metry, spolu s obrazy z výjevů z 
obou táborů, ve druhé virtuální prohlídku Auschwitz I. i Auschwitz II. – Birkenau  

- na zahájení vypravila SSPŠ autobus se studenty, z nichž polovinu tvořili studenti z Gymnázia 
Jana Keplera  
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- poděkování od učitele Gymnázia Jana Keplera pana Miroslava Peška: „Chtěl bych Vám moc 
poděkovat za sebe i své studenty za možnost navštívit s vámi expozici v Terezíně. Z toho co 
jsem viděl v reportáži i co říkali a psali studenti, je zřejmé, že se výstava vydařila a má 
velký potenciál. My na gymnáziích máme pravděpodobně pro podobné aktivity více času a 
příležitostí, právě pro to Vám patří dík a uznání, že jste do něčeho tak důležitého a 
záslužného nadchl svoje studenty.“    

- „Původně měli studenti vytvořit pouze technickou dokumentaci pro moji publikaci, ale z 

jejich vlastní iniciativy se projekt neustále rozrůstal a přibývaly nové a ojedinělé výstupy,“ 

vysvětlil ředitel SSPŠ pan Sáblík  

- „Práce na modelu byla poměrně náročná,“ svěřil se student Bobok ze třídy 4.L, „Stejně 

náročné bylo i téma. Někdy …,“ odmlčel se, „Ale je dobře, že tento projekt vznikl,“ dodal 

důrazně.   

- „Tento projekt je naprosto unikátní,“ řekl ředitel Centra pro studium genocid Terezín pan 
Krbec.   

- „Spolupráce se studenty Smíchovské střední průmyslové školy byla naprosto úžasná,“ 

konstatoval umělecký ředitel Centra pro studium genocid pan Chalupa.  

- Vyjádření ředitele SSPŠ pana Sáblíka k projektu Osvětim: „Když jsem se zaobíral historií 
holocaustu, nejhorším zjištěním pro mě bylo, že ty hrůzy ve své podstatě páchali obyčejní 
lidé. Kdyby nebyli vystaveni pokušení oné děsivé doby, nejspíš by většina z nich zůstala 
pouze bezúhonnými milujícími manžely a otci. Přitom však nakonec mnozí z nich bez 
větších výčitek vraždili jiné ženy a děti.   

Psychopatičtí jedinci se většinou vyskytovali jen na úplném konci zločinného řetězce, v 
podobě sadistických kápů či dozorců. Holocaust ale naplánovali a zrealizovali vědci, 
inženýři, chemici, lékaři, profesoři universit. Ti se dokonce scházeli a pozorovali umírání 
lidí, přitom hledali způsob, jak jich zabít co nejvíce v co nejkratším čase. Jak jich co nejvíce 
v nejkratším čase spálit. V popravčích komandech byli i muži, co měli předtím problém 
zabít kapra, králíka nebo slepici. A nakonec stříleli či jinak masově vraždili lidi všeho věku. 
Od nemluvňat po starce.   

- Z tohoto zjištění mi vyšlo hrozné resumé, tedy, že se vše může kdykoli zopakovat. Nikdo z 

nás nedokáže říci, jak by se v takových mezních situacích zachoval. Jediná obrana před tím 

spočívá v tom, abychom zamezili vytvoření podmínek, které by mohly vést k propuknutí 

podobného hrůzného scénáře.   

- Projekt Osvětim nevytváříme jen proto, abychom ukázali jednu velmi temnou kapitolu 
lidských dějin, ale především proto, aby lidé už nikdy nedopustili vytvoření podobné 
situace, aby se už nikdy nic takového neopakovalo. Nejde tedy o to jen ukázat, co se stalo, 
ale co by se mohlo znovu stát, pokud bychom se nedokázali z této strašné historie  

poučit.“   
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Zajištění VR zóny v Akvaparku v Čestlicích   

- čtvrtek 19. dubna 2018, studenti Sloup a Zobal (oba 3.A) zajišťovali PR akci AVRAR (Asociace 
virtuální a rozšířené reality) v hotelu Akvapark v Čestlicích, během soutěže 12 týmů s 
tématem „Studenti  do firem“ představovali a propagovali VR technologie  

Prezentace SSPŠ v ZŠ Mníšek pod Brdy   
- sobota 26. května 2018, prezentace SSPŠ v prostorách ZŠ Mníšek pod Brdy v rámci slavností 

pro žáky a seniory, ZŠ Mníšek má více než 700 studentů, na SSPŠ studuje kolem deseti jejích 
absolventů  

- v jídelně školy vytvořena VR zóna se třemi pracovními stanovišti během akce, která měla za 
úkol sbližovat žáky a seniory  

- za SSPŠ byl po celou dobu přítomen ředitel pan Sáblík, studenti Gliguroski (3.A), Pour (3.B), 
Kotek (3.L), O´Sullivan (2.L) a Malý (1.C), při instalaci a zahájení pomohl pan Kalista   

 Účast zástupců SSPŠ při návštěvě ministra zdravotnictví na CIIRK  

- pondělí 4. června 2018,  návštěva ministra zdravotnictví pana Adama Vojtěcha na pracovišti 
AVRAR (Asociace virtuální a rozšířené reality) na CIIRK  

- akci pomáhali zajistit studenti Gliguroski a Tsidina (oba 3.A), pan Tsidina také naučil pana 
ministra hrát populární hru Beat Saber, ten si ji poté vyzkoušel, o čemž byl natočen záznam - 
přítomen byl i ředitel SSPŠ pan Sáblík, záznam z celé akce pořizovali zástupci Mediálního 
domu Preslova, jmenovitě student Fric (1.L), studenti Pelej, Kavalír, Hnízdo (všichni 1.C) a dvě 
studentky z Gymnázia Jana Keplera, pan ministr po skončení akce poskytl studentům 
rozhovor    

 Studenti SSPŠ zajišťovali slavnostní otevření Laboratoře virtualizace Prahy   

- pondělí 4. června 2018, slavnostní otevření Laboratoře virtualizace Prahy v CIIRK za účasti 

paní primátorky Prahy   

- Mediální dům Preslova byl mediálním partnerem akce, studenti SSPŠ a dvě studenty  

Gymnázia Jana Keplera zajistili i rozhovor s primátorkou Prahy  

- se zajištěním akce pomáhal pan Kalista, vedoucí PR oddělení školy, a pan profesor Tesař    

Mediální dům Preslova byl mediálním partnerem akce, záznam z akce pro Operátora ICT 
pořizoval student Berka (3.C), pomáhali mu studenti Fric (1.L), Pelej, Kavalír (oba 1.B),  

Hnízdo a Beran (oba 1.C)  a dvě studentky z Gymnázia Jana Keplera   

- ozvučení prostor zajistil student Tien (2.D), student Berka také zhotovil pro paní primátorku 
pódium, ze kterého hovořila k cca sedmdesátce hostů, mnoho z nich bylo spojeno s oblastí 
médií   

 Účast zástupců SSPŠ na STRETECH 2018  
- středa 6. června 2018, výstava středoškolských studentských prací StreTech 2018 na ČVUT  

- účasten byl ředitel SSPŠ pan Sáblík, akci zajistil pan profesor Tesař, pan profesor Žmajlo 
představoval virtuální prohlídku Osvětimi, studenti Sobotka (3.D) a Formánek (4.D) seznámili 
návštěvníky s fyzikálním modelem  
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Účast zástupců SSPŠ na Veletrhu vědy 2018  

- čtvrtek 7. června až sobota 9. června 2018, Veletrh vědy 2018, paní profesorka Krajčová zajistila 
stánek SSPŠ, o ten se starali studenti 2.A Chroust, Jára, Kuric, Loucký, Nadionová   

 Účast zástupců SSPŠ při slavnostní zahájení výstavy v Terezíně o holocaustu na území SSSR   

- pátek 22. června 2018, delegace SSPŠ se účastnila slavnostního zahájení výstavy v Terezíně 
na téma genocidy na území SSSR s názvem „Holocaust: vyhlazení, osvobození, záchrana“, 
kterou pořádá Centrum studií genocid Terezín a Ruské centrum pro vzdělávání a výzkum 
holocaustu v Moskvě  

- zároveň začínalo i pásmo pořadů v rámci sedmého ročníku „Vlaku Lustig“, jehož součástí je i 
prezentace projektu Osvětim. Smíchovská SPŠ byla na plakátech označena za realizačního 
partnera projektu   

- účast ze SSPŠ: ředitel, pan profesor Žmajlo, studenti Pelej, Kavalír (oba 1.B), Sekera (1.C), Krul 
(2.A), Šic, Zbuzek, Surynek, Minařík, Prokop (všichni 2.B), Rohožka, Bořík, Jakeš (všichni 2.D), 
Pešl (3.A)   

- odjezd od školy byl v 7.30 hodin, návrat ke škole v 18.00 hodin   

- program: přednáška ředitele SSPŠ u fyzického modelu Auschwitz II. – Birkenau, prohlídka 
expozice o Pevnosti Terezín, procházka podzemními chodbami, přednáška pana profesora 
Levina (švédský historik amerického původu), slavnostní zahájení výstavy, na nádvoří 
Dělostřeleckých kasáren ve vagónu „Lustig“ hra Klára o dívce, co přežila Osvětim    

- na zahájení byli přítomni velvyslanci Ruska, Izraele a Arménie, ředitel SSPŠ byl představen 
jako realizační partner, a byla zmíněna unikátní a jedinečná expozice projektu Osvětim 
vytvořená studenty SSPŠ  

Jednání zástupců SSPŠ a Všeobecné fakultní nemocnice o spolupráci    
- pátek 29. června 2018, budova na Karlově náměstí, jednání s ředitelkou Všeobecné fakultní 

nemocnice paní Juráskovou a jejím náměstkem pro Informační technologie panem Černým  

- za SSPŠ se schůzky zúčastnil ředitel, páni profesoři Žmajlo, Přibyl, Tesař, páni absolventi 

Kalista, Panský, studenti Šmerda (3.C), Štěpánek, Bezák (oba 3.A), Amjid (1.C)  

Zajištění VR na místním zámku zóny při slavnostech v Mníšku pod Brdy   
- sobota 21. července 2018, státní zámek v Mníšku pod Brdy, zástupci SSPŠ zajistili VR zónu, za 

podpory AVRAR (Asociace virtuální a rozšířené reality), která zapůjčila dvě přenosná VR 
zařízení a licence na některé hry  

za SSPŠ byli po celou dobu přítomni ředitel a studenti Trnková, Tesař a Strach (všichni 1.L),  

zařízení přivezl a pomohl nainstalovat vedoucí PR oddělení pan Kalista, část dne byl přítomen 

rovněž pan profesor Tesař   

- VR zóna se těšila značnému zájmu, na třech zařízeních byly nainstalovány různé hry, a jako 
doplňková záležitost projekt Osvětim, paradoxně však právě o něj byl velký zájem ze strany 
dospělých, mnozí již o něm věděli z médií a přišli se na něj podívat, po shlédnutí nešetřili 
velkými pochvalami, včetně odborníků   
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- návštěvníci byli všeho věku, od dětí až po jejich rodiče a prarodiče, nejmladší chlapec měl 2,5 
roku – maminka předtím shlédla Osvětim, pak požádala o možnost, aby si hoch zkusil také 
virtuální realitu – ředitel ho nasměroval do míst mimo tábor, kde jsou stromy, chlapec byl 
unešený, volal „stromeček, stromeček“ a běžel k němu, pročež ho museli ředitel i jeho matka 
chytat, a když mu byly brýle sundány, zřetelně nespokojen volal „ještě, ještě“, takže se mezi 
stromy vrátil   

 VÝUKOVÉ KURSY ŠKOLY  

 Lyžařský sportovní kurs v Itálii   

- pondělí až sobota 11. až 16. prosince 2017, lyžařský výcvikový kurs Itálie pro třídy 1.A a  

1.C   

 Lyžařský sportovní kurs pro třídy 1.L a 1.K   

- neděle 14. ledna až pátek 19. ledna 2018, Lyžařský výcvikový kurs pro třídy 1.L a 1.K  

 Lyžařský sportovní kurs pro třídu 1.B  

- neděle 4. března až pátek 9. března 2018, Lyžařský výcvikový kurs pro třídu 1.B  

  Sportovně turistický kurs pro 1. ročníky   

- pondělí 28. května až pátek 1. června 2018, Sportovně turistický kurs 1. ročníků  

  

 SEMINÁŘE POŘÁDANÉ ŠKOLOU  

 Dlouhodobé semináře kybernetické bezpečnosti a počítačových sítí   

 -  říjen 2017, zahájeny semináře studentky Kotshyby (4.L) na kybernetickou bezpečnost a  

druhý na počítačové sítě    

 Dlouhodobý seminář žurnalistiky  

- pátek 1. prosince 2017,  zahájen „Seminář žurnalistiky“, který pravidelně každý pátek od 14.00 

hodin vedl pan Bajčan, majitel PR agentury a dříve pracovník mnoha novin a televizí  

 Ukončení prvního ročníku seminářů s názvem SSPŠ třetího věku   

- středa 6. prosince 2017, slavnostní ukončení prvního ročníku seminářů pro seniory s názvem 

„SSPŠ třetího věku“   

Seminář na SSPŠ na téma podnikání  středa 13. prosince 2017, přednáška Ing. Marcely Hrubošové 
na téma podnikání, akci organizoval Studentský spolek, jehož předsedou je student Gangur 
ze 4.C, účast ředitel školy pan Sáblík, zástupce ředitele pan Nechanický, 40 studentů   
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Zahájení druhého ročníku seminářů s názvem SSPŠ třetího věku   

 -  středa 10. ledna 2018, zahájen druhý ročník Smíchovské průmyslové školy třetího věku,  

který organizuje paní profesorka Krajčová   

 Seminář o podnikání s představiteli firem  

- středa 21. února 2018, seminář na SSPŠ o podnikání, zorganizoval student Skokan (2.A), 

přítomen ředitel školy pan Sáblík a 50 studentů   

 Dlouhodobé semináře spojené s modelováním a virtuální realitou   

- únor 2018, zahájeny dva nezávislé semináře spojené s modelováním ve 3D a tvorbou virtuální 
reality, lektory studenti Toman (2.A) a student Bezák (3.A)  

 Seminář s panem architektem Postráneckým  
- středa 21. března 2018, workshop na SSPŠ s panem architektem Postráneckým, žijícím na 

Floridě v USA a stavějící hotely v USA, zároveň vedoucím Centra města budoucnosti na CIIRK 
(Centrum informatiky, robotily a kybernetiky)  

- za SSPŠ ředitel pan Sáblík, páni profesoři Žmajlo a Tesař, studenti Štěpánek, Sloup, Hnízdo, 
Tsidina, Urban (všichni 3.A) a Kavalír (1.B)  

 Dlouhodobý seminář Linuxu pro studenty SSPŠ  

- březen 2018, dokončen seminář Linuxu pro certifikaci studentů, lektorem semináře byl student 
Horský (4.B), vedoucí Centra Linuxu při SSPŠ  

 Seminář o kybernetické bezpečnosti  

- čtvrtek 12. dubna 2018, seminář pro 28 studentů z Gymnázia Kralupy, workshopy z oblasti 
kybernetické bezpečnosti, otganizovala studentka Burdová (3.B), podíleli se studentky 
Pražáková, Nadionová (obě 2.A) a Vajnerová (2.L), studenti Lacina (3.B), Vacek a Vojáček 
(oba 1.K)  

 Seminář pro třídu 2.L v době praxí   

- pondělí 21. května až pátek 1. června 2018, seminář pro třídu 2.L, zajištění ředitel pan Sáblík 
a pan Kalista  

- část třídy 2.L provedla rekonstrukci muzea techniky ve sklepě, druhá skupina pracovala na 
úkolech pro PR oddělení, třetí skupina pod vedením studenta Bezáka (3.A) vytvářela v 
laboratoři virtuální reality v místnosti 301 doplňky pro projekt Osvětim, různé objekty, 
zbraně, postavy  

- přestože v pondělí 21. května 2018 neznali studenti z programu Cinema4D vůbec nic, po 

proškolení od pana Bezáka již od středy samostatně modelovali, a nakonec dokázali vytvářet 

zbraně, vozidla, postavy  
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Seminář pro postižené děti   

- středa 30. května 2018, seminář pro 25 postižených dětí ve věku od 7 do 15 let na SSPŠ, děti 

byly rozděleny na tři skupiny a vystřídaly se na třech pracovištích  

- první zajistil student Jára (2.A) se svými spolužáky v laboratoři fyziky, druhé student Bezák 
(3.A) se studenty na praxích a studenty 2.L v laboratoři virtuální reality, třetí pan profesor 
Kořínek se třemi studenty 2.L (student Goliáš přinesl vlastní dron) v laboratoři robotiky akce 
se povedla, nadšení dětí na všech pracovištích bylo patrné, jejich vychovatelky měly velký 
problém je vůbec dostat z pracovišť, když nastal čas na odchod na autobus.   

- „Vaši studenti byli úžasní, pane řediteli. Je patrné, jak jsou sebevědomí, samostatní, jak 

dobře umí komunikovat. Oceňuji i jejich velmi vstřícný a trpělivý přístup k našim dětem,“ 

řekla při odchodu ředitelka speciální školy paní Krákorová.   

Dlouhodobý seminář pro tvorbu virtuální reality   

- srpen 2018, prostory Laboratoře virtuální reality v místnosti 301, běžel celý měsíc   

- lektorem pan profesor Žmajlo, účastníci dva spolupracující absolventi a pět studentů,  

všichni zapojeni do vývojářského studia při SSPŠ   

 Seminář o podnikání   

- úterý 28. srpna 2018, od 19.00 hodin, beseda o podnikání, organizoval student Skokan (2.A), 
hlavní host podnikatel pan Fördos, dozor nad akcí pan Flachs    

   

ÚČAST ZÁSTUPCŮ SSPŠ NA SEMINÁŘÍCH   
  

 Semináře v rámci Inkubátoru Security  

- pátek 19. ledna 2018, dohoda s představiteli firmy Alef Nula na pořádání Inkubátoru Security na 
SSPŠ, celkem se uskutečnilo postupně pět odborných přednášek pro středoškolské a 
vysokoškolské studenty v posluchárně 211   

 Seminář o využití virtuální reality ve zdravotnictví   

- pátek 20. dubna 2018,  seminář o využití virtuální reality ve zdravotnictví na pracovišti 
AVRAR (Asociace virtuální a rozšířené reality), které se nachází na CIIRK (Český institut 
informatiky, robotiky a kybernetiky) v Dejvicích  

- seminář pomáhali připravit studenti SSPŠ, jmenovitě studenti Gliguroski (3.A), Skokan a Kluch 
(oba 2.A), pracovní tým SSPŠ pro spolupráci s AVRAR má na pracovišti AVRAR v  

CIIRK vyčleněnu jednu kancelář  

- s ředitelem SSPŠ panem Sáblíkem dorazili studenti Tien (2.D) jako kameraman, student 
Tunzer (3.C) jako fotograf, reportérem pro rozhovory s hosty se stal student Skokan   
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Seminář o kybernetické bezpečnosti v Poslanecké sněmovně  

 -  čtvrtek 26. dubna 2018, Poslanecká sněmovna ČR, seminář o kybernetické bezpečnosti,  

účast za školu ředitel pan Sáblík, pan Kalista, čtyřicet studentů   

   

SOUTĚŽE POŘÁDANÉ NEBO SPOLUPOŘÁDANÉ ŠKOLOU   
  

Soutěž organizovaná zástupci SSPŠ pro firmu Elektrolux na FEL ČVUT  

- sobota 6. října 2018, soutěž na FEL ČVUT, kterou organizovala firma Elektrolux pro dvanáct 

zájemců o placenou stáž v jejich firmě úlohy pro studenty FEL včetně již bakalářů připravila 

trojice z naší školy, páni profesoři Sýkora a Němec a student Štěpánek (3.A)   

 dlouhodobá příprava na soutěž Czechinvestu, SSPŠ pilotní školou   
- pondělí 2. října 2017 byla zahájena dlouhodobá soutěž Czechinvestu, který dostal zadání od 

vlády ČR, aby pomocí pěti vybraných středních škol propagoval technické vzdělávání  

- SSPŠ doporučilo MŠMT, v rámci soutěže studenti střední školy učí žáky základních škol  

programování, ti pak soutěží    

 Soutěž žáků ZŠ v IT dovednostech   

- pátek 10. listopadu 2017, soutěž žáků ze ZŠ v IT dovednostech, akci zajistili paní profesorka 
Kaiferová, pan profesor Flachs, absolventi pan Strouhal a pan Karafiát a student Haták (4.A)  

 Školní kolo soutěže v Matematické olympiádě   

- prosinec 2018, student Kodat se stal úspěšným řešitelem školního kola 67. ročníku 
Matematické olympiády – kategorie programování a postoupil  do krajského kola soutěže  

Školní kolo soutěže pro žáky ZŠ v projektu Czechinvestu   
- pátek 19. ledna 2018, soutěž žáků základních škol, kteří se zapojili do projektu Czechinvestu  

- soutěž připravil a organizoval student Cirkovský (4.C), vedoucí tohoto studentského 
pracovního týmu, který učil žáky programovat,  pomáhali paní profesorka Krajčová, páni 
profesoři Zápotocký, Tochjan a studenti lektoři Skokan, Jára, Metzker a Kluch (všichni  

2.A)  

 Republikové kolo soutěže v programu Czechinvestu   
- úterý 30. ledna 2018, finálové republikové kolo v programování micro:bit v Pardubicích, 

završení prvního ročníku pilotního projektu Czechinvest  

- Žák Gajdůšek ze školy v Roztokách, kterého učili programovat naši studenti, získal v soutěži 
25 nejlepších žáků (celkem zapojeno 250 žáků z ČR) konečné druhé místo a vyhrál velký 
monitor, žáky za SSPŠ doprovázel student Skokan (2.A)   
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Školní kolo soutěže Matematický klokan   

 -  pátek 16. března 2018, školní kolo soutěže Matematický klokan, organizovala paní  

profesorka Mainzerová, účast 37 studentů   

 Zajištění soutěže Red Bull na CIIRK  

- pátek 13. dubna 2018 zajišťovali na CIIRK (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky) 
soutěž spojenou s projektem Red Bull studenti Skokan, Vokoun a Jára (všichni 2.A)  

 Národní finále Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti, spěch studentů z 1.K   

- čtvrtek 19. dubna 2018, Národní finále Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti 
na Policejní akademii  

- pořadatelskou službu na akci zajišťoval student SSPŠ pan Mosinger (1.K) se svými dvanácti 
kolegy  

- soutěžilo 36 nejlepších studentů z 26 středních škol v ČR (za SSPŠ 3 studenti), prvního kola se 
zúčastnilo 3. 000 studentů, jde o celoevropskou soutěž, více středoškolských studentů se 
zapojilo pouze ve Velké Británii (celkem 4. 000), ale v porovnání s počtem obyvatel měla ČR 
nejvyšší účast ze všech států  

- finále mělo dvě části, nejprve soutěžili jednotlivci (po jejím skončení byl student Kuchařík na 

1. místě), v druhé části organizátoři sestavili týmy, které řešily složitý úkol, na konci soutěže 

bylo určeno pořadí (součet bodů získaných individuálně a v týmu), prvních patnáct studentů 

postoupilo do širšího výběru reprezentačního družstva ČR pro evropské finále, které se bude 

konat na podzim 2018 v Londýně  

- ačkoli studenti 1.K patřili k nejmladším účastníkům, obsadil pan Kuchařík celkově 5.  

místo, pan Vojáček 15. místo a pan Vacek 18. místo   

 Smart Hack Fest 2018  
- pátek 8. června až sobota 9. června 2018, pražský hackathon v prostorách Výstaviště v 

Holešovicích s názvem Smart Prague Hack Fest 2018, SSPŠ byla spolu pořadatelem akce s 
Prahou a Operátorem ICT  

- akce byla součástí výstavy Legendy, tedy výstavy historických automobilů, za SSPŠ akci 

zajišťovali ředitel pan Sáblík, pan Kalista, pan profesor Tesař a vybraní studenti v roli 

pořadatelů i soutěžících, vedoucí IT oddělení pan Černohorský zajistil internetové připojení  

- akci po celou dobu moderoval pan Kalista, pan profesor Tesař pomáhal s organizací a 

pořizoval záznam, hackathon za organizátory zahájil ředitel SSPŠ pan Sáblík  

- v sobotu dorazila na akci primátorka Prahy paní Krnáčová, veřejně vychválila SSPŠ  

- SSPŠ do soutěže vyslala dva týmy ve složení: první tým: Tsidina, Kodídek, Kroupa (všichni 
3.A), Toman (2.A) a Vrba (1.K) – tento tým získal cenu poroty za velmi  

komplexní řešení problému a byla mu nabídnuta spoluúčast na řešení Smart Prague – druhý 
tým: Sloup, Gliguroski, Bezák (všichni 3.A), Semrád (letošní 4.C) a student z Brna  
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Mezinárodní soutěž Net Competition 2018  

- pondělí 11. června 2018 proběhla mezinárodní soutěž Net Competition 2018, kdy se konalo 
klání mezi třemi školami v problematice počítačových sítí. Kromě studentů SSPŠ se ho 
zúčastnili i studenti z Elektrotechnické školy Zagreb a Súkromé stredné odborné školy z 
Popradu.  

Soutěž pro žáky ZŠ v IT dovednostech  

- pátek 15. června 2018 proběhla na SSPŠ soutěž pro žáky ZŠ v IT dovednostech, akci organizoval 
pan profesor Tochjan  

ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH MIMO ŠKOLU    
 První kolo Středoškolské soutěže kybernetické bezpečnosti v ČR  

-  úterý 7. listopadu 2017, výsledky 1. kola Středoškolské soutěže kybernetické bezpečnosti v 
ČR, toho se zúčastnilo celkem 3. 000 studentů z ČR, z naší školy 44 studentů a 30 z nich 
postoupilo do druhého kola   

 Dva týmy SSPŠ na Hackathonu v Brně, skvělé druhé místo studentů 1.K   
- pátek 8. prosince a sobota 9. prosince 2017, dva týmy SSPŠ se zúčastnily Hackathonu v Brně, 

který organizovaly AT&T, JA Czech a partnerská Střední škola informatiky, poštovnictví a 
finančnictví z Brna  

- první tým SSPŠ působil ve složení Vojáček, Kuchařík, Vacek, Vrba, Mosinger (všichni  

1.K) a Štěpánek (3.A), kdy student Štěpánek v tomto týmu prváků plnil i roli mentora, 
vedoucí týmu byli páni profesoři Sýkora a Němec – tento tým skončil nakonec na druhém 
místě  

- druhý tým pracoval ve složení Toman, Kodat (oba 2.A), Bezák, Gliguroski (oba 3.A), Tien,  

Čihák (oba 2.D), garantem druhého týmu byl pan profesor Tesař, náhradníkem byl student 
Marceluch (1.K)  

Druhé kolo Středoškolské soutěže kybernetické bezpečnosti v ČR, úspěch studentů 1.K   

- únor 2018, druhé kole Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti, z 588 účastníků, 

kteří postoupili do druhého kola, postoupilo do republikového finále 40 z nich  

- z Prahy postoupilo 6 studentů, z toho tři studenti jsou ze SSPŠ ze třídy 1.K - 2. místo  

student  Kuchařík Roman, 7. místo student Vojáček Michal, 10. místo student Vacek Jan   

 Účast týmu SSPŠ na celosvětové soutěži LUDUMD DARE  

- sobota 21. dubna až úterý 24. dubna 2018, účast studentů SSPŠ v 41. ročníku celosvětové 

soutěže LUDUMD DARE, celkem se soutěže zúčastnilo cca 5. 000 týmů z celého světa  

- tým SSPŠ tvořili studenti Bezák (3.A), Kučera (1.B), Vrkota a Sekera (oba 1.C)  

- v sobotu 21. dubna 2018 v 03.00 hodin obdržel tým zadání soutěžního úkolu, kterým bylo 

vytvoření 3D hry na konkrétní téma, časový limit byl 72 hodin  
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Velký úspěch studenta Štěpánka v soutěži Středoškolák roku 2018  

- čtvrtek 21. června 2018 se od 18.00 hodin konalo vyhlášení soutěže „Středoškolák roku 
2018“, v prostorách Microsoft ČR na Praze 4, za SSPŠ byl přítomen student Štěpánek (3.A) a 
ředitel pan Sáblík  

- hlavními partnery čtvrtého ročníku této prestižní soutěže byli Microsoft, Praha, O2  

- gala večer moderoval pan Rozsypal z Českého rozhlasu, během akce probíhala diskuse s paní 
Dědičovou (agentura pro boj proti prokrastinaci, pro hledání motivace), panem  

Kartousem (EDuin) a panem Šídlem (známý politický a hospodářský komentátor,  

Hospodářské noviny, Seznam)  

- během diskuse pan Kartous několikrát pochvalně hovořil o SSPŠ a jejím řediteli, o SSPŠ mluvil 
jako o atypické a pokrokové škole, kde aktivní studenti dostávají prostor pro svou realizaci   

- od 20.00 probíhal raut a debata ve foyer, od 22.00 afterparty v PUTICA by Retro Restaurant 

nedaleko náměstí Míru   

- přítomno bylo 65 vybraných nejlepších (nejaktivnějších) studentů z ČR, z nichž představeno 
bylo 25 (každý dostal prostor popsat své aktivity), pořadí bylo vyhlašováno od 10. místa  

- student Štěpánek byl vyhodnocen jako druhý v pořadí, ovšem večer na afterparty se v 

kuloární debatě dozvěděl, že původně měl celou soutěž vyhrát, ale jelikož měli obavy, že se 

včas nevrátí z Číny a nebude závěrečnému aktu přítomný, nakonec pořadí na prvním a 

druhém místě prohodili, aby na gala večeru vítěz soutěže nechyběl  

 Úspěch studenta SSPŠ Černého na Office World Championship 2018 v Orlandu  
- neděle 29. července až středa 1. srpna 2018, Orlando, USA, účast studenta prvního ročníku 

SSPŠ Jana Černého na Microsoft Office World Championship 2018, doprovod zajistil pan 
profesor Tochjan  

- soutěže se mohou zúčastnit studenti ve věku 13 až 22 let, kteří úspěšně složili certifikační 
zkoušky, po celém světě se konala národní kola a ti nejlepší z nich následně reprezentovali 
svoji zemi  

- soutěže se zúčastnilo přímo na místě 152 studentů z 51 zemí v kategoriích Word, Excel a 
PowerPoint  

- student Černý skončil na výborném čtvrtém místě v kategorii Word    

- SSPŠ tak má za osm let, kdy se tohoto klání její studenti zúčastní, již třetí umístění v TOP TEN, 
v roce 2010 dokonce student Houžvička v kategorii PowerPoint soutěž dokonce vyhrál  
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ZA NAŠÍM ŘEDITELEM MŮŽEME KDYKOLI PŘIJÍT výtah z vyjádření 
studentů pro Pražský deník   
  

- student Petr Štěpánek: „Na naší škole může každý zajít za ředitelem s projektem, který by 
chtěl realizovat, a pokud to má pořádně promyšlené a projekt vypadá slibně, ředitel mu na 
to dá peníze a prostor. Studenti mohou zasahovat do chodu školy. Máme setkání,  

kterým se říká kulaté stoly, kde si je student, učitel, ředitel i absolvent roven a kde se 
debatuje o různých problémech a projektech. Také se často organizují ankety mezi 
studenty, aby mohli napsat, co jim vadí a co by chtěli zlepšit.“   

  

- student Ondřej Sloup: „Pro školu jsou velice důležité různé soutěže. I já se o škole dozvěděl 
prostřednictvím soutěže Junioři v IT, kterou škola organizovala.“   

  
- student Jakub Jarolímek: „My jako studenti nemáme přímý kontakt s magistrátem, ale 

ředitel někdy bere některé studenty na porady, aby viděli, jak takové věci probíhají, a aby 
poskytli i svůj pohled na věc. Jinak ale dostáváme hodně grantů na různé projekty.“   

  

- student Marek Červenka: „Jsem předseda Studentské rady, takže řeším, co studenty trápí a 
co se jim líbí. S radou potom pomáháme i s organizací různých akcí. Také samozřejmě 
komunikujeme s vedením školy a zapojujeme se do procesu rozhodování.“   

  
- student Patrik Tsidina: „Komunikace na škole je fakt dobrá. Kdokoli může přijít za ředitelem 

a něco mu navrhnout nebo si postěžovat. Přesto bych uvítal nějaký centrální komunikační 
prostředek, aby bylo vše na jednom místě. Teď používáme hlavně Facebook a máme 
Virtuální školu, kde se nějaké informace objevují, ale chtělo by to doladit.“   

  

  

OHLASY NA ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE POŘÁDANÉ SSPŠ  
 Zhodnocení školení o kybernetické bezpečnosti, provedené studentkou SSPŠ   

- e-mail od metodičky prevence ze ZŠ Pístnice   

- - „Dobrý den, pane řediteli, v úterý 17. 4. 2017 u nás proběhla přednáška/seminář 
„Kybernetická bezpečnost“, kterou jsem domlouvala s Dianou Burdovou. Program byl 
určen pro 8. ročník a velice se nám líbil. Lektorka byla velmi příjemná, dokázala žáky 
zaujmout a všichni jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Rovněž nám lektorky 
představily Vaší školu a věřím, že někteří ji zvolí k dalšímu studiu po absolvování ZŠ.“   
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Vyhodnocení vzdělávací akce „MS Excel – středně pokročilý stupeň“   
- ředitel obdržel dopis z Ministerstva práce a sociálních věcí, pro které pan profesor Tochjan 

zajišťoval sérii školení z produktu MS Excel.   

- „Sami účastníci hodnotili průběh vzdělávací akce následovně. „Lektor je výborný, je to 
odborník schopný předat technickou znalost laikům srozumitelnou formou. Je skvělé, že 
MPSV zařadilo do nabídky takto prakticky orientovaný kurs. Lektor byl velice trpělivý a 
vstřícný, jeho přístup je naprosto luxusní. Uvítal bych školení na více dnů a také 
prohlubující navazující kurz.“ Organizátor hodnotí komunikaci s lektorem jako velice 
vstřícnou, celé zabezpečení vzdělávacích akcí bylo velice profesionální.“   

Ohlas na SSPŠ třetího věku, semináře pro seniory  

- pátek 12. ledna 2018 obdržel ředitel děkovný dopis od paní Čelišové, ředitelky Střediska 
sociálních služeb Prahy 1  

- „Vážený pane řediteli, dovolte mi vyjádřit Vám i kolektivu Smíchovské střední průmyslové 
školy vřelý dík za spolupráci v roce 2017 a za navázání na úspěšné programy v roce 2018. 
Zvláště bych chtěla poděkovat projektové manažerce grantového projektu Smíchovská 
průmyslovka třetího věku aneb to jsme se za nás neučili Mgr. Věře Krajčové. Velký dík ale 
patří také jejím kolegům, kteří zajišťovali programy z oboru matematiky a  

IT Mgr. Tamaře Mainzerové, Bc. Aramisi Tochjanovi, Mgr. Lukáši Vrbovi a Mgr.  

Tomáši Tkáčovi.Závěrem bych ráda projevila naději, že naše úspěšně započatá spolupráce 
bude trvalá a že i Vy a Vaši kolegové s ní budete stejně spokojeni jako senioři a my.“   

  

Poděkování od účastníka školení seniorů   

- V pondělí 2. října 2017 obdržel ředitel SSPŠ e-mail od účastníka semináře  

- „Vážený pane řediteli, 27. září jsem navštívil Vaši školu s důchodci Prahy 1 a absolvoval 
workshop 3D modelování. Pan Mgr. Lukáš Vrba, DIS, student Adam Skokan a jeho dva 
kolegové byli úžasní. Profesionálně a ochotně vše přednesli a vysvětlili. Jejich přístup byl 
obdivuhodný. Moc děkuji a přeji Vaší škole jen vše dobré. Ing. Miloš Zika.“   

  

Vyjádření pochvaly za službu „Hodinový ajťák“   

- v rámci projektu „Hodinový ajťák“ studenti SSPŠ poskytují pomoc seniorům, kteří si je po 
telefonu objednají, k tomu přišlo pár reakcí     

- paní Galášková: „Ve středu mi přišel na počítač mládenec Miroslav Jára. Udělal vše, co jsem 

potřebovala. Byl velice slušný. Dala bych mu za jedna.“   

- paní Hauerová: „Chválím Adama Skokana, byl ochotný, schopný, příjemný, milý, zkrátka  

skvělý až boží.“   

- paní Šnelková: (student Jára): „Student byl úžasný, trpělivý, všechno vysvětlil. Už s 

telefonem umím všechno, co jsem chtěla a potřebovala.“   

- oba jmenovaní studenti jsou ze třídy 2.A.   
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 NÁVŠTĚVY, HLEDAJÍCÍ NA SSPŠ INSPIRACI  

Hosté z vyšší odborné školy v Olomouci   
- pondělí 16. dubna, návštěva paní Kubíčkové a pan Říkovského z CARITAS, Vyšší odborné 

školy z Olomouce  
- tato škola ve spolupráci s olomouckou universitou připravuje bakalářský vzdělávací program, 

požádali o možnost se inspirovat v oblasti projektové výuky na SSPŠ, níže citace z e-mailu 
paní Kubíčkové.   

- „Ještě jednou děkujeme za včerejší návštěvu u vás ve škole. Bylo to pro nás velmi 
inspirativní. Na vlastní kůži jsme mohli zažít, jak profesionálně působí a vystupují studenti 
a absolventi SSPŠ. Bylo vidět, že studentům svědčí důvěra, kterou dostávají od vedení 
školy, a jsou pak schopni rozvíjet svůj potenciál v mnoha oblastech, nejen v kategorii 
předmětů.“   

  

Návštěva z výzkumného a rozvojového centra z Ostravy   
- pátek 8. června 2018, telefonicky se ozvala ředitelka Výzkumného a rozvojového centra z 

Ostravy paní Václavková, a požádala o možnost s kolegy navštívit SSPŠ, aby se poradila, jak 
využít virtuální realitu ve výukovém procesu v Severomoravském kraji   

- „Pane řediteli, víme, že se zúčastňujete mnoha akcí a v oblasti virtuální reality máte hodně 
co nabídnout. Byli bychom vám velmi vděční, kdybychom u vás mohli načerpat inspiraci,“ 
konstatovala paní ředitelka Václavková.   

- ve čtvrtek 21. června 2018 se uskutečnila návštěva hostů z Rozvojového centra z Ostravy,  

po celou dobu jejich přítomnosti se jim věnoval pan profesor Žmajlo   

   

Návštěva ředitele střední školy z Uherského Brodu   
- úterý 12. června 2018, návštěva SSPŠ panem Šmídem, ředitelem SPŠ z Uherského Brodu, 

který projevil zájem se seznámit s laboratoří virtuální reality, za SSPŠ s ním jednal ředitel a 
pan profesor Žmajlo, v laboratoři VR pak student Toman (2.A).   

- „Chtěl bych Vám ještě jednou poděkovat za čas, který jste mi včera věnovali. Návštěva byla 
pro mě přínosná a v řadě věcí i inspirativní,“ napsal host druhý den.   

  

Žádost o navštěvu SSPŠ a o možnost se inspirovat od Inovačního centra Ústeckého kraje   

- proběhla žádost o možnost uvítat na SSPŠ delegaci z Inovačního centra Ústeckého kraje, aby 

zde hosté mohli načerpat inspiraci do své práce   

- „Vážený pane řediteli, potkali jsme se nedávno na konferenci SIC, věděla jsem o vás již po 
návštěvě AVRAR, Vaši studenti dokonce byli teď 15. 2. v Ústí nad Labem na prezentaci 
projektu Stages. Jsem domluvena s ředitelem Marešem z ústecké SPŠSaS, že bychom se 
inspirovali tím, co u Vás děláte, co dělají studenti, co jim umožňujete, aby rostli a řešili své 
projekty. Bylo by možné najít společný termín na návštěvu u Vás ve škole? Potřebovali 
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bychom trochu nový „vítr“ k nám na Sever, tzn. přenést zkušenosti, které fungují a rozvíjet 
nové obory směrem k VR, IoT a obecně robotice,“ napsala v emailu paní Podřipská   

   

PÁR OHLASŮ OD SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ   
 Ohlas na Czech VR Fest 2018 a návštěvu školy   

- pan Major, firma Busyman  
- „Už na VR Festu jsem byl velmi uchvácen projektem Osvětim i vystupováním studentů vaší 

školy. Nikdy bych nevěřil, že na střední škole jsou možné aktivity, které jste mi tady 
představili. Je téměř neuvěřitelné, co všechno tady děláte a co všechno dokážete.“     

 Informace o absolventech  
- paní Prunarové z firmy PR events  

- „Jsme firma, která zajišťuje pracovníky na stavbu a realizaci eventů, koncertů a festivalů, a 
právě hledáme nové stagehands a technické pracovníky. V našem týmu už odvádí skvělou 
práci několik Vašich studentů a absolventů, a proto bychom rádi oslovili další.“   

 Informace o absolventech  
- pan Lukeš, ředitelem firmy DATA3S  

- „Již u nás pracují tři roky dva absolventi SSPŠ, a teď k nim přibyl čerstvý absolvent pan 

Štěpánek. Máme tam i více vysokoškolských studentů z ČVUT, ale musím říct, že vaši 

absolventi jsou daleko lépe připraveni pro praxi než tito vysokoškoláci.“    

 Vyjádření pracovnice NÚKIB   

- Mgr. Kateřiny Hábové je pracovnicí Národního centra pro kybernetickou a informační 

bezpečnost (NUKIB)  

- „Dobrý den, pane řediteli, velmi děkujeme za zasílání studentského časopisu vaší školy. 
Průběžně si jej pročítáme a velmi oceňujeme vaše aktivity v oblasti osvěty a zvyšování 
digitální gramotnosti pro nejrůznější cílové skupiny. Účastníte se též zajímavých projektů a 
vidno, že jste opravdu činní. Z příspěvků vašich studentů je patrné, že se o současný svět 
včetně jeho vymožeností zajímají skutečně naplno a sami přicházejí s nejrůznějšími 
nápady.“   

- reakce na prohlídku SSPŠ, seznámení se s aktivitami SSPŠ a shlédnutí průběhu Kempu 
kybernetické bezpečnosti  

- „Vážíme si toho, že jste nám věnoval svůj čas a provedl nás školou. Zároveň velmi 
oceňujeme Váš inovativní a otevřený přístup. Oslovily nás zejména podmínky a zázemí 
jednotlivých učeben a především pak rozličné projekty i aktivní zapojení žáků do přednášek 
včetně jejich propojení s absolventy/vyučujícími. Jejich píle, nasazení a spolupráce jsou 
vskutku jedinečné. Toto vnímáme jako velmi účinné nejen z hlediska edukace, ale též z 
hlediska mezilidských vztahů a budování vzájemné důvěry, které jsou pro kybernetickou 
bezpečnost jedním ze stěžejních pilířů.“   
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Reakce na návštěvu SSPŠ   

- pan Postránecký žije na Floridě, staví budovy v USA, zároveň ale v CIIRK (Český institut 

informatiky, robotiky a kybernetiky) vede Centrum města budoucnosti  

- z e-mail pana architekta: „Vážený pane řediteli, velmi rád bych Vám aspoň takto krátce 
poděkoval za zprostředkování velice inspirativního zážitku. Kromě gratulace k tomu, jak se 
Vám daří Vaše práce, chci hlavně pogratulovat ke studentům, které okolo sebe dokážete 
shromáždit. Moc se těším na jakoukoli další spolupráci a věřím, že i já budu moci předat 
Vašim studentům znalosti a poznatky, které je budou zajímat a budou pro ně alespoň 
částečně užitečné.“   

 Reakce na článek ředitele SSPŠ v MF Dnes   
- e-mail od pana Zedníčka, předsedy správní rady Nadačního fondu micro:la  

- „Dobrý den pane Sáblíku, děkuji za Vaše podnětné diskuse a aktivity, rád čtu i Váš měsíčník 
SSPŠ a Vaše komentáře, které jsou mi velmi blízké. Svět je v mnohém na velké křižovatce, 
také nemám universální recept jak připravit další generaci žáků a učitelů na výzvy 
budoucnosti, která se více přibližuje chaosu, než jsme doposud byli zvyklí. Vnímám ale, že 
po postupném vyčerpání globalizace půjde spíše o konkurenci lokálních systémů – tj. 
vytvořit spojení škol, průmyslu, zemědělství jako jeden funkční celek optimalizovaný na 
místní podmínky. Máme na čem stavět a věřím, že jsme na správné cestě. Držím palce Vám 
i aktivitám na Vaší škole. Na naše stránky jsem si dovolil umístit i úryvek z Vašeho 
komentáře v MF Dnes.“    

 Omluva od pozvaného hosta na otvírání Laboratoře Virtuální reality  

- ředitel SSPŠ obdržel e-mail níže (jméno neuvedeno záměrně)    

- „Vážím si Vašeho elánu a obdivuji dosažené výsledky. Často, když se potkávám s tím, že 
někde někomu něco nejde, nebo je to přímo nemožné, si na Vás vzpomenu. A trochu Vám 
závidím být obklopen těmi šikovnými mlaďochy plnými nápadů a energie.“   

 Návštěva zástupců firmy Corinth  
- středa 28. března 2018, jednání se zástupci firmy Corinth, kterou zastupoval pan Šepetka a 

jeho dva kolegové, firma Corinth dodává hardware a software pro výuku pomocí vizualizací, 
především pro všeobecně vzdělávací předměty  

- hosté se seznámili s projektem Osvětim, zde neskrývali údiv a nešetřili pochvalnými slovy 
nad předvedenými výstupy, „Vytvořit něco takového na střední škole je neskutečné, 
hodnota takové práce by v profesionálním studiu rozhodně o mnoho přesáhla milion 
korun,“ řekl pan Špetka  

- „Před dnešní schůzkou jsem o vaší škole již dost slyšel a čekal jsem hodně, ale něco 

takového jsem na střední škole vážně nečekal,“ svěřil se jeden z hostů na konci své návštěvy  

- „Chybí vám tu jen operační sál,“ dodal s úsměvem jeho kolega.  

- „Panuje tu skvělá atmosféra mezi vámi a studenty, jejich zápal je patrný, je skvělé, jaké 
zde mají možnosti se rozvíjet a získávat tak potřebné dovednosti do své budoucí praxe,“ 
shrnul svůj pobyt pan Šepetka  
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VZKAZ OD ABSOLVENTA  
 Ohlédnutí o pár let zpátky   

- v pátek 15. ledna 2018 obdržel ředitel e-mail od absolventa školy z roku 2001 (jméno 
neuvedeno záměrně). Níže je citace z tohoto zajímavého e-mailu.   

- „Náhodou jsem narazil na internetu na článek o Vaší škole. Na jednu stranu mě potěšilo, 
kolik je na škole novinek, možností studovat nové technologie, šíře žákovských projektů i 
mimoškolních aktivit, o kterých si naše ročníky mohly jen zdát. Na druhou stranu mě 
zamrzelo, že jste zcela zrušili strojírenství.   

- Já absolvoval na Vaší škole tento obor, pamatuji si i Váš známkový bodovací systém, díky 
kterému jsem šel ve 4. ročníku k maturitě až v září  - nicméně jsem úspěšně školu 
dokončil a u strojařiny jsem zůstal dodnes. Bohužel prakticky každodenně se setkávám s 
tím, že ve strojařině začíná zoufale scházet „mladá krev“ a přijde mi škoda, že zrovna 
taková škola jako byla SSPŠ, s tradicí, slušným strojírenským zázemím a hlavně s 
vynikajícími profesory, jako byl např. pan profesor Humhal, paní profesorka Kabelová i Vy 
– ač jsem u Vás propadl, přece jste mi do tý hlavy něco „natloukl“ , tento obor zrušila.   

- Přesto všechno, to podle článku vypadá, že se SSPŠ od doby, co jsem ji opustil, značně 
pozvedla. Ať jde o mimoškolní aktivity, soutěže, projekty atd. atd. atd. Přeji Vám i v dalších 
letech mnoho zdaru a se sebereflexí – více lepších studentů, než jsem byl já .“   

  

 OHLASY NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

 E-mail od otce uchazeče o studium   

- ve čtvrtek 21. prosince 2018 obdržel ředitel níže uvedený e-mail od rodiče potenciálního 
zájemce o studium  

- „Vážený pane řediteli, dne 4. 12. 2017 jsem při příležitosti Dne otevřených dveří navštívil se 

synem vaši školu. Rád bych Vám dodatečně poděkoval za skvěle připravenou akci.  

Jako rodič jsem obdivoval výborně vybavené učebny, sebevědomé studenty a množství 
školních projektů. S pozdravem Josef Novotný.“   

  

 E-mail od matky uchazeče o studium  
- v úterý 13. března 2018 obdržel ředitel e-mail od matky uchazeče v rozsahu 2/3 A4, ve 

kterém je její poděkování v souvislosti s postupem školy při přijímacím řízení  

- vzhledem k tomu, že je v e-mailu i několik citlivých údajů o rodině uchazeče, není uvedeno 

jméno odesilatelky ani celý text, pouze několik citací   

- „Obešla jsem se synem 5 středních škol při DOD, při návštěvě DOD Vaší školy jsme Vás 
poslouchali s takovým zaujetím, až mi padla brada …   

- Syn zhodnotil Vaši prezentaci stručně: „Jo, tohle je jinej level!“ – v ten okamžik vyrostl, 
narovnal se, a chodil nadále po budově jako by tam patřil … zažívala jsem štěstí, radost a 
strach, jaký může mít jen rodič …   
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- A za to Vám chci poděkovat! To fakt není málo! Je to moc důležité pro mě i pro syna, syn se 
stal rázem dospělým mužem. Tohle všechno máte na svědomí Vy pane inženýre … děkuji 
jak nejvíc umím, máte to zmáknuté fakt bravurně.   

- Přihlášku do Vaší školy jsme samozřejmě museli odnést osobně, kde si při odevzdávání 
vysloužil úsměv za jedničky a když šel po schodech dolů a ven, já jsem viděla, že ty schody 
šlape jako „domácí“.   

- Vaše škola je snad jedná vysoká škola s maturitou! Myslím to tak, že všechny ostatní  

školy jsou skutečně střední, v přístupu kantorů a všeho okolo, některé jsou, dovolila bych si 
tvrdit, učební obory s maturitou. Vaše škola je přesně na opačném konci spektra a konečně 
ze mě spadly obavy, jaká střední škola to bude, když by syn rád rovnou na vejšku a SŠ 
přeskočil. Tak nyní už nemá potřebu SŠ přeskakovat!!!!“  

- Poznámka: Uchazeč podal obě přihlášky na SSPŠ, uspěl u zkoušek a vybral si obor 

Kybernetická bezpečnost.   

  

 CO BUDE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019  

 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY  
 Projekt „Dům budoucnosti“ v rámci programu Erasmus +   

- projekt v tomto školním roce končí   

- studenti spolupracují s kolegy z Německa, Francie, Španělska a Polska  
- garantem projektu je absolvent školy pan Ansorge   
- pracovní tým tvoří studenti Štěpánek, Tsidina, Sloup, Hnízdo, Urban (všichni 4.A) a Skokan 

(3.A)  
- v letošním školním roce se nejprve uskuteční pracovní výjezd do Německa, závěrečné setkání 

zástupců všech škol bude hostit naše škola   

 Účast SSPŠ v projektu Erasmus + WirelessUP!  
- SSPŠ je partnerem v projektu Erasmus + WirelessUP!, který se týká lokální implementace  

smart systémů pro Industry 4.0  

- dalšími partnery jsou Záhřeb 12/2017, Afyonkarahisar/Bolvadin (TR) 10/2018, Nürnberg 
(GER) 4/2019 a Krško (Sl) 9/2019  

- zapojeni do projektu jsou paní profesorka Řejhová, páni profesoři Vrba, Tochjan a Tesař, paní 
Spurná a pan Flachs, studenti Sloup a Tsidina (oba 4.A)    

  

 Program pro skupiny tureckých studentů v naší škole v rámci programu Erasmus +  
- naše škola je partnerem v projektu Erasmus +, v rámci kterého připravuje většinou 

čtrnáctidenní program pro skupiny tureckých učitelů a studentů   

- lektory jsou většinou absolventi školy a studenti   
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- garantem projektu je vedoucí Projektového oddělení pan Hejhal, v loňském roce byl 
výkonným manažerem student Jarolímek (4.C), v letošním roce tím bude pověřen jiný 
studentský asistent ředitele   

  

 BĚŽÍCÍ VELKÉ PROJEKTY ŠKOLY   

 Mediální dům Preslova, Presloviny.cz  

- mediální dům byl založen ve školním roce 2017/2018  

- cílem je vytvářet tištěný časopis a internetové zpravodajství, dávat prostor studentům pro 

vyjádření jejich názorů   

- ředitelem mediálního domu je vedoucí PR oddělení pan Kalista, absolvent školy  

- odborným garantem je pan Bajčan, majitel PR agentury, bývalý pracovník mnoha médií   

- šéfredaktorem tištěného časopisu Presloviny.cz je student Pelej (2.B), jeho zástupcem 
student Kavalír (2.B)   

- vedoucím video sekce je student Berka (4.C), jeho zástupcem student Fric (2.L)   
- vedoucím sekce webových stránek je student Šmerda (4.C)   
- vedoucím sekce fotografů je student Tunzer (4.C)   
- na projektu spolupracují studentky a studenti Gymnázia Jana Keplera a Gymnázia na 

Zatlance, ti mají svou strukturu týmu    

- již je dojednána spolupráce s Mediálním domem Roklen24, jedná se o spolupráci s ČTK 

(Česká tisková agentura) a TV Praha  

- od 17. do 21. září 2018 se uskuteční Kemp mediálního domu Preslova v Jindřichově Hradci    

  

Studio 301, vývojářské studium, založená firma   

- na konci školního roku 2017/2018 bylo založeno vývojářské studium při SSPŠ s názvem 
Studio 301  

- cílů je hned několik, vzdělávat budoucí vývojáře, vytvářet edukační materiály, pracovat na 
školních projektech, či projektech, kde je škola partnerem, ale i se zapojovat do komerčních 
projektů  

- cílem je rovněž vývoj různých her, jak edukačních, tak určených k zábavě    

- vedoucím oddělení pro tvorbu software a virtuální realitu je pan profesor Žmajlo, absolvent 
SSPŠ   

- studenti třetích a čtvrtých ročníků mohou využít výběrových odborných předmětů, které 
nabízí pan profesor Žmajlo, stejně tak jako tvorbu v rámci studentských a maturitních 
projektů   

- studenti nižších ročníků mohou navštěvovat chystané semináře a postupně se zapojit do 
rozvoje Studia 301 ve škole, k dispozici bude Laboratoř virtuální reality v učebně 301, která 
vznikla díky mimořádné dotaci zřizovatele, ale modelovat mohou i ve Studovně 
Studentského klubu či učebně 406   
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- Studio 301 by mělo být inkubátorem vývojářských pracovníků, ti nejlepší mohou za honorář 

pracovat na školních projektech, např. Osvětim, Terezín  

- těm zcela nejlepším bude nabídnuta možnost za honorář pracovat na komerčních projektech 

pro Studio 301 s.r.o., právě založenou firmu, ve které je partner z komerční sféry a 

zakladateli jsou pan profesor Žmajlo, loňský absolvent pan Jareš a student Toman (3.A), ta 

má sídlo v prostorách školy   

- studenti, kteří se osvědčí ve školním Studiu 301, budou mít volbu, zda nabídky na práci na  

komerčních projektech využijí či nikoli   

  

Internet věcí (IoT), spolupráce s více partnery   
- tato oblast je rozdělena na více sekcí a zahrnuje více oblastí spolupráce a vývoje  

- vedoucím oddělení IoT je pan profesor Tesař, absolvent školy, nyní vyučující předmětů IoT a 
programování   

- vedoucím studentského pracovního týmu je student Sloup (4.A), na vývoji laboratoře však 
spolupracují i další absolventi a studenti školy   

- k dispozici bude Laboratoř IoT, která vznikla díky mimořádné dotaci zřizovatele, a která se po 
stavbařské stránce dokončuje v prostorách dílen, v tomto školním roce se i za pomoci 
studentských a maturitních projektů bude vytvářet model chytrého domu a dále se bude 
laboratoř rozvíjet   

- laboratoř bude napojena na Centrum města budoucnosti, které je na CIIRK (Český institut 
informatiky, robotiky a kybernetiky) při ČVUT v Dejvicích, SSPŠ je partnerem Centra města 
budoucnosti   

- probíhá stále i pilotní projekt IoT s firmou IBM, SSPŠ je zapojena do spolupráce Smart 
Prague, Sdružení místních samospráv projevilo zájem, aby zástupci SSPŠ byli členy pracovní 
skupiny s názvem „Smart Village“   

- probíhají jednání či již došlo k domluvě na spolupráci s mnoha dalšími partnery    

  

Kybernetická bezpečnost, pilotní výuka nového oboru vzdělávání    
- tento projekt má více částí, základem je pilotní výuka nového oboru Kybernetické 

bezpečnosti, na dvou školách v ČR, podle Školního vzdělávacího plánu (ŠVP), který se vytváří, 
vznikne Rámcový vzdělávací program (RVP) pro celou ČR   

- vedoucí oddělení kybernetické bezpečnosti jsou absolventi školy a současní páni profesoři 

Sýkora a Němec   

- k dispozici je Polygon kybernetické bezpečnosti v místnosti 7, který navrhli a spravují výše 
jmenovaní páni profesoři, vznikl z mimořádné dotace zřizovatele    

- páni profesoři Němec a Sýkora, spolu se zapojenými studenty současné třídy 2.K, připravují 

depozitář scénářů kybernetických útoků, na tom spolupracují i s Centrem excellence 

kybernetické bezpečnosti při FEL ČVUT   



 94

- další oblastí je osvětová činnost, kdy naši studenti školí žáky a studenty základních a  

středních škol    

 Propojení IoT, virtuální reality a kybernetické bezpečnosti – příklad na Smart City  

- je vhodná a potřebná úzká spolupráce mezi odděleními IoT, kybernetické bezpečnosti a 

virtuální reality, ale i případných dalších oblastí IT vyučovaných a realizovaných na SSPŠ  

- jako příklad možno uvést Smart City  

- nejprve se vymodeluje například chytrá čtvrť, poté se vytvoří její zobrazení ve virtuální 

realitě, kde bude možné i provádět různé osazování chytrými zařízeními   

- následně se model pomocí jiného programu vytiskne na 3D tiskárně a sestaví v laboratoři IoT 

na panelu cca 3 x 3 metry, který je součástí laboratoře   

- na fyzickém modelu je možné již osadit reálně různé chytré technologie, ale také pomocí 

rozšířené reality sledovat třeba proudění spalin, dopravu apod.   

- logicky musí být součástí projektu zajištění kybernetické bezpečnosti, neboť čím více věcí 
bude propojených, tím více je celý systém zranitelný    

  

Projekt Osvětim, unikátní projekt studentů a absolventů SSPŠ   

- tento unikátní projekt, který se dostal i do celostátních večerních zpráv České televize, se 
tvoří již od školního roku 2017/2018 a postupně na něm pracovalo více než 100 studentů 
SSPŠ   

- pro školní rok 2014/2015 navrhl ředitel školy studentům jako téma jejich maturitního 
projektu vytvoření technické dokumentace a schémat táborů Auschwitz I. a Auschwitz II. – 
Birkenau, tři studenti však přišli s nápadem tábory vymodelovat ve 3D programu  

- pokus dopadl dobře a další rok se na nabídnuté téma studentských a maturitních projektů 
přihlásilo přes třicet studentů školy, na začátku školního roku 2015/2016 následovala 
dvoudenní pracovní cesta do Muzea Auschwitz  

- během práce na projektu sami studenti přišli s tím, že pouhé zobrazení táborů nevypovídá 
plně o hrůzách, které se v nich odehrávaly a bylo by dobré zobrazit i typické výjevy, následný 
pokus o jejich vytvoření prokázal, že je možné tento návrh realizovat a bylo rozhodnuto o 
pokračování projektu i tímto směrem  

- na podzim roku 2016 se uskutečnila další dvoudenní pracovní cesta do Muzea Auschwitz, 
další fotografování, měření, studování historie i detailů staveb, na projektu posléze pracovalo 
přes čtyřicet studentů  

- na konci školního roku 2016/2017 opět sami studenti navrhli využít pro zobrazení táborů 
virtuální realitu a po zkoušce tohoto nápadu byl ten shledán realizovatelným  

- ve školním roce 2017/2018 se na projektu podílelo patnáct studentů a sedm absolventů, z 

nichž pět předtím na projektu pracovalo v rámci svých studentských a maturitních projektů a 

po maturitě se z nich stali konzultanti svých mladších kolegů  
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- zároveň byl vytvořen fyzický model tábora Auschwitz II. – Birkenau i za pomoci 3D tisku na 
rozloze 3 x 3 metry v měřítku 1:500  

- k tomu byla zhotovena doprovodná publikace o historii obou táborů s využitím vlastních 
výstupů a s doprovodnými dobovými obrázky  

- od 9. března 2018 je stálá expozice tohoto projektu v Dělostřeleckých kasárnách v Terezíně  

- je zájem tento projekt dále rozvíjet, neboť se těší velkému zájmu při různých výstavách či 
festivalech, budou se hledat zdroje, jednou z možností je i podání žádosti o grant    

  

Projekt Terezín ve spolupráci s městem Terezín, partnerství v projektu OP VVV   
- po shlédnutí projektu Osvětim byla SSPŠ oslovena s nabídkou spolupráce v projektu z OP 

VVV (Operační program Věda, vývoj a vzdělávání), který připravovalo město Terezín   

- od 1. července 2018, po následných 28 měsíců, budou probíhat práce na tomto projektu   

- úkolem SSPŠ je vytvořit model pevnosti Terezín, jedné z největších na světě, tedy pevnost 
vymodelovat a převést do virtuální reality, poté spolupracovat na využití tohoto výstupu pro 
vzdělávací program, který je v rámci projektu vytvářen   

- studenti SSPŠ budou zároveň ověřovat vzniklý vzdělávací program v pilotním režimu   

- manažerem projektu je ředitel školy pan Sáblík, vedoucím vývoje modelu a jeho aplikace do 
výukového programu je pan profesor Žmajlo, část práce by měla být vykonána v rámci 
studentských a maturitních projektů v tomto školním roce   

  

Interaktivní vědecké centrum s workshopy pro žáky ZŠ  
- tento projekt již běží několik let pod vedením paní profesorky Krajčové a za podpory 

prostředků z grantu Hlavního města Prahy  

- v rámci tohoto projektu probíhají v prostorách školy workshopy pro žáky základních škol,  

kdy lektory jsou studenti SSPŠ, někteří i v rámci svých studentských a maturitních projektů   

- zájem o workshopy je značný, takže ne všem zájemcům je možné vyhovět   

- program se připravuje po domluvě se zájemcem, i s ohledem na věk účastníků   

  

Projekt pro podporu seniorů    

- ve škole probíhají semináře pro seniory v rámci grantu „Smíchovská průmyslovka třetího 
věku“, organizátorkou je paní profesorka Krajčová  

- studenti jsou zapojeni do projektu „Hodinový ajťák“, senior může studenta kontaktovat 
telefonem a domluvit si s ním schůzku, na SSPŠ organizuje student Skokan (3.A)   

- škola je zapojena do projektu „Akademie pro seniory“, akce v rámci Prahy, má být spuštěna 

od školního roku 2018/2019   
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PŘIPRAVOVANÉ VELKÉ PROJEKTY ŠKOLY   
  

 Polytechnické centrum  
- již byl zřizovatelem vybrán projektant na stavbu nové haly, na místě současné frézárny, která 

je v havarijním stavu, projektant má svou práci dokončit v září 2018  

- v roce 2018 bylo v rozpočtu Prahy vyčleněno 20 milionů na výstavbu této haly, podporu 
projektu vyjádřilo Hlavní město Praha (prostory mu patří a projekt financuje), region Praha 5 
(sídlo školy) i Hospodářská komora ČR     

- byla uzavřena dohoda s Hospodářskou komorou na spolupráci při provozování Centra 
praktické výchovy, které vznikne v této nové hale  

- k tomu škola zajistí Technické centrum, tedy využití svých velmi moderních laboratoří (IoT, 
KB, VR a další), tím vznikne Polytechnické centrum  

- garantem projektu je za SSPŠ ředitel pan Sáblík, za partnera paní Heroldová, ředitelka 

vzdělávací sekce Hospodářské komory ČR   

  

Polytechnické hnízdo  
- SSPŠ je jedním z 18 míst, kde vzniknou v pilotním programu tzv. Polytechnická hnízda, šest z 

nich je na středních pražských školách  

- vedoucím Polytechnického hnízda je pan profesor Přibyl, absolvent školy, v současnosti 

vyučující programování    

- na SSPŠ vzniknou v současných prostorách Zámečny v dílnách a v místnosti 313 v rámci 
tohoto Polytechnického hnízda dvě nově vybavené místnosti, ta v dílnách bude sloužit 
především k výuce mechaniky, v místnosti 313 k výuce robotiky   

- zřizovatel v rámci svého grantu dodá vybavení, tedy nábytek, sady pro mechaniku a robotiku, 
3D tiskárny, a bude dotovat pilotní program, určený pro žáky základních škol   

- mimo tento program mohou laboratoře využívat pochopitelně studenti SSPŠ     

  

Space Club – připravuje se jeho založení, určen pro fandy vesmíru    

- se záměrem přišel pan profesor Koňařík, po svém návratu ze Space Campu, kde byl v srpnu 

2018 se čtveřicí studentů prvních ročníků   

- je připravený založit Space Club, který bude provozovat semináře věnované vesmíru, 
pomáhat mu budou studenti, kteří s ním byli na Space Campu v tureckém Izmiru   

- do Space Campu budou zapojeni žáci základních škol, které osloví zmínění studenti SSPŠ, a 

rovněž směrem k nim budou vykonávat činnost konzultantskou či lektorskou   

- Space Club bude zapojen do FEP programu (Future Explorers Program), který probíhá tak,  

že první týden v měsíci je přednáška a dotazy, jsou zadány úkoly, na kterých čtrnáct dní 
mladí lidé pracují a poslední týden výsledky předvádějí a konzultují, ti nejlepší pak dostanou 
stipendium a letí příští léto na týden do Izmiru  
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- veškerá komunikace probíhá v anglickém jazyce, čímž si ho účastníci programu procvičují, 
předpokládají se měsíčně dvě videokonference se Space Campem v Izmiru      

  

Studenti jako vedoucí pracovních skupin   
- v loňském školním roce vzniklo několik pracovních skupin, jejímiž vedoucími jsou sami 

studenti  

- konkrétně se jedná o tyto pracovní skupiny: Patrick Tsidina (AŠ Mladá Boleslav), Ondřej 
Sloup (Smart City Prague), Josef Hnízdo (Linet), Jovan Gliguroski (AVRAR), Adam Skokan 
(Anect)  

- je zájem v tomto trendu pokračovat, neboť tím jednak studenti pomáhají škole řešit 
nedostatek personálu, na druhé straně se učí být lídry, vyjednávat se sociálními partnery, 
řídit tým i projekt   

 

PODPORA AKTIVNÍM STUDENTŮM   
  

Podpora talentovaných a aktivních studentů   

- někteří studenti nad rámec klasického vzdělávání individuálně rozvíjejí svůj talent a mají 
významné aktivity, díky tomu mohou mít vyšší absenci ve výuce, což musí dohánět 
samostudiem  

- škola má zájem takové studenty podporovat, proto pro ně platí níže uvedená pravidla   

  

Kdo má právo podporu získat  
- student pracuje v oboru na částečný úvazek nebo v oboru podniká    
- student ve významné roli pracuje na velkých projektech školy  - 

 student provozuje vrcholový sport    

  

Jak je možné podporu získat  
- student musí podat písemnou žádost k rukám ředitele školy    

- v případě nezletilého studenta podává písemnou žádost jeho zákonný zástupce   

- o přidělení podpory rozhoduje ředitel školy na základě individuálního posouzení žádosti a po 
pohovoru se studentem    

  

Jaké práva a povinnosti vyplývají z přidělené podpory   
- na studenta se nevztahuje pravidlo 75% docházky do výuky    

- studentovi bude ve Virtuální škole přidělen Index studenta, ve kterém bude probíhat jeho 
komunikace s příslušnými vyučujícími  

- za komunikaci je zodpovědný student, vyučující mu vyjde vstříc, ale nebude tuto komunikaci 
iniciovat  
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- student svou povinnost aktivně komunikovat se svými vyučujícími dokladuje zápisem do 

Indexu studenta, tento zápis potvrdí příslušný vyučující     

- student se s vyučujícím domluví na termínu přezkoušení nebo na termínu náhradního testu, 
tento termín bude uveden v Indexu studenta – zápis provede buď student a vyučující ho 
potvrdí, nebo ho provede rovnou vyučující - na provedení zápisu se domluví vyučující se 
studentem   

- vyučující daného předmětu je povinen na základě iniciativy studenta si s ním sjednat schůzku 
a do Indexu studenta potvrdit zápis studenta o této schůzce či přidat upřesňující komentář, 
stejně tak je povinen umožnit studentovi přezkoušení či dopsání testu, kterého se nemohl 
zúčastnit   

- pokud je v některém předmětu povinnost studenta prezentovat svůj dílčí či seminární úkol, 

platí pro tuto prezentaci stejná pravidla jako pro přezkoušení či pro test  

- student dopředu oznamuje třídnímu učiteli svou absenci, například z důvodů pracovní 

schůzky, jednání se sociálními partnery, účasti na prezentaci školy apod. - pokud dojde k 

dohodě na jednání na poslední chvíli, student o tomto informuje třídního učitele e-mailem či 

SMS   

- student svou absenci omluví neprodleně zápisem do omluvného listu studenta   

- pokud by student nedodržoval výše uvedené povinnosti, bude mu podpora ředitelem školy 
zrušena    

  

 Index studenta   
- Index studenta bude po schválení podpory studenta ředitelem školy vytvořen na Virtuální 

škole po vzoru hodnotících listů pro studentské a maturitní projekty, pracovat s nimi umí 

většina vyučujících, neboť v různém množství projektů plní roli konzultanta   

- v Indexu studenta budou místo dílčích úkolů z hodnotícího listu uvedeny jednotlivé předměty  

- upravovat Index studenta bude mít právo i povinnost student, po domluvě s vyučujícím 
může přidat řádky a nadepsat je např. čtvrtletní písemná práce, ke které pak může probíhat 
komunikace  

- je však možné u předmětu pouze využívat komentační body a není povinnost přidávat 
konkrétní předmět komunikace, vyučující však má právo si přidání konkrétního bodu vyžádat  

- v komentačním bodě student uvede informaci o proběhlé schůzce s vyučujícím, kterou ten 

pouze potvrdí, např. OK, pokud s obsahem souhlasí, případně přidá svůj komentář, pokud 

bude mít zájem něco upřesnit či sdělit  

- zápisy v Indexu studenta budou směrodatné pro ředitele školy, který je bude kontrolovat a v 
případě pochybností o plnění povinností si pozve studenta na pohovor, v krajním případě pak 
rozhodne o zrušení podpory  

- zároveň tyto zápisy slouží řediteli ke kontrole plnění si pracovních povinností učitelem    
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SPOLUPRACUJÍCÍ ABSOLVENTI   
  

Mgr. Zbyšek NECHANICKÝ  

 Statutární zástupce ředitele školy. Dříve vyučoval Dílenská cvičení. Nyní vyučuje Právo, Občanskou 
nauku a je garantem maturitních projektů. Absolvent Pedagogické fakulty UK. Je zástupcem pro 
pedagogickou činnost, tedy řídí klasický pedagogický proces, ředitel se osobně věnuje především 
nadstandardnímu vzdělávání. Koná pohovory s novými zaměstnanci, vytváří jejich úvazky a rozvrh.   

  

Ing. Jan ČERNOHOSKÝ  

 Vedoucí velmi vytíženého IT oddělení školy. Se školou začal spolupracovat už jako student na konci 
3. ročníku, kdy se stal lektorem produktů Microsoft a školil své spolužáky v oblasti serverů. Je 
aktivním účastníkem kulatých stolů k problematice školy. Je absolventem VŠE. Podniká v oblasti IT.   

  

Ing. Rudolf SZADKOWSKI  

 Je externím poradcem pro správce Virtuální školy. Sám byl jejím správcem až do konce školního 
roku 2017/2018, funkce se ujal hned po absolvování naší školy. Jeho maturitní projekt byl zaměřen 
právě na správu Virtuální školy, respektive na tvorbu portálu Archivu maturitních projektů. Je 
absolventem FEL ČVUT. Nyní je na doktorandské studium na FEL ČVUT.   

  

Bc. Jan KOLÁŘ  

 Vyučuje výpočetní techniku. Na škole začal působit ihned po jejím absolvování. Během studia byl 
šéfredaktorem školního časopisu Presík. Je aktivním účastníkem kulatých stolů k problematice školy. 
Je koordinátorem pro zaměření multimédia. Je konzultantem studentských a maturitních projektů. 
Podniká v oblasti IT, pracuje pro Operátora ICT.   

  

  

Bc. Petr HEJHAL  

 Je vedoucím Projektového oddělení školy, které připravuje projekty pro různé grantové výzvy. Je 
programátorem v soukromé firmě, ale ve škole nadále na částečný úvazek působí.  

Zároveň se stará o www stránky školy, jejichž novou verzi vytvořil. Jako svůj maturitní projekt 
vytvářel www stránky ředitele školy, pak se stal jeho asistentem. Řídí projekt Erasmus + mobility, v 
rámci kterého organizuje pobyt našich studentů v zahraničí a naopak zajišťuje program pro studenty 
partnerských škol u nás. Je absolventem bakalářského studia na FEL ČVUT.   
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Bc. Jan PANSKÝ  

 Je asistentem ředitele. V době svého studia byl šéfredaktorem školního časopisu Presík. Podílí se na 
projektu Osvětim. Je konzultantem pro Studentský spolek SSPŠ. Byl moderátorem besed na Dnech 
demokracie. Je koordinátorem spolupráce se Všeobecnou fakultní nemocnicí. Je konzultantem 
studentských a maturitních projektů. Studuje na VŠE.   

  

Bc. Aramis TOCHJAN   

  Je koordinátorem pro hromadné certifikace produktů Microsoft. Lektorem produktů  

Microsoft se stal již během studia na naší škole a již tehdy začal školit pracovníky ve školství. 
Zúčastnil se i soutěže MOS Championship World v USA. Vyučuje předmět Hardware. Je 
koordinátorem pro oblast dalšího vzdělávání, koordinátorem spolupráce s Ministerstvem obrany a  

Ministerstvem práce a sociálních věcí. Je manažerem projektu šablon z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupodílí se na organizaci seminářů pro seniory, kde působí i v roli 
lektora. Je aktivním účastníkem kulatých stolů k problematice školy. Je studentem VŠE.   

  

Bc. Jakub KARAFIÁT  

 Je členem IT oddělení i konzultantem pro Studentský spolek SSPŠ. V minulosti byl asistentem 
ředitele a pracoval v PR oddělení školy. Byl moderátorem besed na Dnech demokracie. Je 
konzultantem studentských a maturitních projektů. Je aktivním účastníkem kulatých stolů k 
problematice školy. Studuje Teologickou fakultu University Karlovy.  

  

Bc. Filip ŘEŽÁBEK  

 V současné době je ve funkci poradce pro kybernetickou bezpečnost přes e-mail, po absolvování 
roční pracovní stáže v centrále firmy CISCO v Silicon Valley v USA nastoupil v září 2016 na inženýrské 
studium na Technické universitě v Německu. Nejprve byl asistentem ředitele školy, podílel se na 
projektu Osvětim. Následně se stal hlavním koordinátorem projektu Kybernetická bezpečnost a má 
velkou zásluhu na zavedení tohoto nového oboru na naší škole v pilotním režimu posvěceným 
MŠMT. Přednášel o kybernetické bezpečnosti i na česko-německé konferenci Průmysl 4.0. Je 
absolventem bakalářského studia na FEL ČVUT, po prvním ročníku absolvoval roční studijní stáž na 
universitě v Soulu v Jižní Koreji.   

  

Bc. Jakub MORAVEC  

 Je již jen „externí poradce“ pro projekt „Chytrý dům“ z programu Erasmus +. Při přípravě žádosti o 
získání dotace na tento projekt odvedl obrovský kus práce se svými zahraničními kolegy. Důvodem 
ukončení dlouholeté intenzivní spolupráce se školou je jeho velké pracovní vytížení v soukromé 
firmě. Do června 2016 byl členem projektového oddělení a správcem Virtuální školy. Ve druhém 
pololetí druhého ročníku svého studia na naší škole absolvoval semestrální studium na Unicorn 
College, od třetího ročníku byl ve škole na 1,0 úvazku jako student a na 0,4 úvazku jako správce 
Virtuální školy. Ve čtvrtém ročníku byl vyslán jako dozor svých mladších spolužáků na čtrnáctidenní 
studijní stáž do Finska. Byl koordinátorem pilotního projektu Internet věcí, který připravila firma 
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IBM. Byl moderátorem diskusí na Dnech demokracie. Byl konzultantem studentských a maturitních 
projektů. Je studentem FEL ČVUT.   

  

Bc. Michal ANSORGE  

 Byl delší čas vyučujícím počítačových sítí, tuto pozici musel opustit díky svému studijnímu a 
především pracovnímu vytížení v soukromé firmě. Byl mentorem na Kempu demokracie. Zůstává 
odborným garantem pro projekt Erasmus + „Chytrý dům“. Je studentem FEL ČVUT, oboru se 
zaměřením na kybernetickou bezpečnost.    

  

Bc. Hana WAGNEROVÁ   

 Je konzultantkou studentských projektů, spolupracovala na projektu „Inkluzivní výchova na SSPŠ“ z 
Operačního projektu Praha pól růstu. Byla moderátorkou diskusí na Dnech demokracie. Studuje na 
VŠE.   

  

Bc. František FLACHS  

 Je členem IT oddělení školy, připravuje nové robotické pracoviště na naší škole. Je koordinátorem 
pro zaměření robotika. Je autorem učebnice o hardware. Vyučoval počítačové sítě, ale z důvodů 
velkého vytížení se této role vzdal. Byl moderátorem besed na Dnech demokracie. Je konzultantem 
studentských a maturitních projektů. Je aktivním účastníkem kulatých stolů k problematice školy. 
Studuje FEL ČVUT.  

  

Igor ZMAYLO  

 Vedoucí oddělení vývoje software a virtuální reality. Je vyučujícím výběrového odborného předmětu 
Vývoj her v prostředí Unity. Je vedoucím laboratoře virtuální reality. Je vedoucím projektu Osvětim a 
Terezín pro oblast vytváření virtuální reality. Je konzultantem studentských a maturitních projektů. 
Je vedoucím nově vzniklého vývojářského studia při SSPŠ. Je aktivním účastníkem kulatých stolů k 
problematice školy. Studuje na FIT ČVUT.   

  

Vojtěch NAVRÁTIL   

 Je správcem videotechniky školy. Jako svůj maturitní projekt vytvářel pořad AutoMoto pro SSPS TV. 
Spolupracoval na projektu „Inkluzivní výchova na SSPŠ“ z Operačního projektu Praha pól růstu. Byl 
moderátorem besed na Dnech demokracie. Je konzultantem studentských a maturitních projektů. 
Studuje na FS  ČVUT.   

  

Michael KALISTA  

 Je vedoucím PR oddělení školy. V době svého studia byl šéfredaktorem školního časopisu Presík. V 
současnosti je ředitelem Mediální domu Preslova respektive Presloviny.cz. Byl koordinátorem Letní 
školy, která se uskutečnila v srpnu 2016, 2017 a 2018. Spolupracoval na projektu „Inkluzivní výchova 
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na SSPŠ“ z Operačního projektu Praha pól růstu. Byl mentorem na Kempu demokracie a Kempu bez 
hranic. Byl moderátorem besed na Dnech demokracie. Byl jedním z hlavních koordinátorů Hack Fest 
2018, pořádaného Prahou, který rovněž moderoval. Podílel se na organizaci MAKER FAIRE PRAGUE 
2018, na kterém působil i v roli moderátora. Je konzultantem studentských a maturitních projektů. 
Je aktivním účastníkem kulatých stolů k problematice školy. Studuje Fakultu sociálních věd University 
Karlovy.   

  

David SÝKORA   

 Je vedoucím oddělení Kybernetické bezpečnosti. Funkci koordinátora KB začal vykonávat již ve 
čtvrtém ročníku střední školy. Od druhého ročníku začal podnikat v oblasti IT, čemuž se věnuje i po 
skončení SSPŠ. Vyučuje předmět Kybernetická bezpečnost v pilotní třídě nového oboru. Je ve 
výkonném výboru celorepublikové soutěže pro středoškoláky o kybernetické bezpečnosti 
organizovanou AFCEA a podílí se na tvorbě otázek pro její jednotlivá kola. Se svým kolegou 
Nathanem Němcem vytvářejí depozitář scénářů pro nácvik řešení kybernetických útoků. Nácvik 
provozují ve škole na Kybernetickém polygonu, který byl podle jejich návrhu vybudován  

v učebně číslo 7. Byl moderátorem besed na Dnech demokracie. Je aktivním účastníkem kulatých 

stolů k problematice školy. Je konzultantem studentských a maturitních projektů.   

    

Nathan NĚMEC   

 Je vedoucím oddělení Kybernetické bezpečnosti. Funkci koordinátora KB začal vykonávat již ve 
čtvrtém ročníku. Od druhého ročníku začal podnikat v oblasti IT, čemuž se věnuje i po skončení 
střední školy. Vyučuje na Kybernetickém polygonu studenty v rámci praktických cvičení. Se svým 
kolegou Davidem Sýkorou vytvářejí depozitář scénářů pro nácvik řešení kybernetických útoků. 
Nácvik provozují ve škole na Kybernetickém polygonu, který byl podle jejich návrhu vybudován v 
učebně číslo 7. Byl moderátorem besed na Dnech demokracie. Je aktivním účastníkem kulatých stolů 
k problematice školy. Je konzultantem studentských a maturitních  

projektů.  

    

Tomáš ZÁRUBA  

 Spolupracuje na projektu Osvětim a Terezín. Na projektu Osvětim začal pracoval již jako student, 

kromě precizně vyvedených modelů objektů vytvářel i typické scénky z daného prostředí. Podílel se 

na přípravě výstavy tohoto projektu v Terezíně. Je konzultantem studentských a maturitních 

projektů. Studuje na VŠE.   

  

Marek GABÍK   

 Je členem PR oddělení školy „na volné noze“, pokud je potřeba, na dohodu o provedení práce 

pomáhá s grafikou prezentačních materiálů. Spolupracuje na projektu Osvětim. Je konzultantem 

studentských a maturitních projektů. Studuje na Vysoké škole kreativní komunikace.   
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Robert NOVÁK   

 Je zapojen jako organizační pracovník do projektu „Chytrý dům“ z programu Erasmus +, doprovází 

studenty při jejich výjezdech do zahraničí. Jako student moderoval besedy v rámci Dnů demokracie. 

Během střední školy absolvoval jeden rok studia v USA. Ve čtvrtém ročníku střední školy absolvoval i 

měsíční stáž s českými podnikateli v Číně. Je studentem VŠE.   

  

Karel RŮŽIČKA  

 Je členem PR oddělení školy „na volné noze“, pokud je potřeba, na dohodu o provedení práce 
pomáhá s grafikou prezentačních materiálů. Je zapojen do projektu Osvětim a do zaměření Virtuální 
reality. Pracuje pro Operátora ICT jako manažer.    

  

Adam PŘIBYL  

 Je vedoucím Polytechnického hnízda na SSPŠ. Ve čtvrtém ročníku spolupracoval na pilotním 
projektu IBM s názvem IoT (Internet věcí), v rámci maturitního projektu je spoluautorem „Chytrého 
auta na chytré silnici“, s kterým slavil úspěchy na různých soutěžích. Byl moderátorem besed na 
Dnech demokracie. Je konzultantem maturitních projektů. Pracuje v soukromé programátorské 
firmě. Je aktivním účastníkem kulatých stolů k problematice školy. Je vyučující předmětů 
Programování.    

  

Jan TESAŘ   

Vedoucí oddělení IoT. Ve čtvrtém ročníku spolupracoval na pilotním projektu IBM s názvem 
IoT (Internet věcí), v rámci maturitního projektu je spoluautorem „Chytrého auta na chytré silnici“, s 
kterým slavil úspěchy na různých soutěžích. Je koordinátorem pro spolupráci s IBM, Centrem města 
budoucnosti na CIIRK (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky).  

Byl jedním z hlavních koordinátorů Hack Fest 2018, pořádaného Prahou. Podílel se na organizaci 
MAKER FAIRE PRAGUE 2018. Byl moderátorem besed na Dnech demokracie. Je konzultantem  

studentských projektů. Je vedoucím nově vznikající Laboratoře IoT. Je aktivním účastníkem kulatých 
stolů k problematice školy. Studuje na Masarykově institutu ČVUT.  Je vyučujícím předmětů 
Programování, Internetu věcí a Vývojář a operátor dronů.    

  

Jan WOLF  

 Již jako student spolupracoval s PR oddělením školy, jehož je nyní členem. Je konzultantem 
studentských a maturitních projektů. Je aktivním účastníkem kulatých stolů k problematice školy. Byl 
moderátorem besed při Dnech demokracie.    
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Marek KEJDA  

  Ve školním roce 2017/2018 v rámci maturitního projektu programoval mobilní aplikaci.  

Podílel se jako lektor na výuce tureckých studentů, kteří do naší školy přijíždějí v rámci programu 

Erasmus+. Od nového školního roku je vyučujícím předmětu Programování.   

  

Martin HORSKÝ   

Ve školním roce 2017/2018, jako student čtvrtého ročníku, se stal koordinátorem pro pilotní 
Centrum Linuxu, v rámci kterého mohou studenti získat odbornou certifikaci. V rámci maturitního 
projektu připravoval jako lektor spolužáky na certifikace z Linuxu. Je aktivním účastníkem kulatých 
stolů k problematice školy. Od nového školního roku se stává vyučujícím odborných předmětů v 
pilotní třídě oboru Kybernetická bezpečnost.   

  

Petr GANGUR  

Ve školním roce 2017/2018 v rámci maturitního projektu vykonával funkci asistenta  

ředitele školy. Byl předseda Studentského spolku, zúčastňoval se různých aktivit ve veřejném dění, 
byl na různých politických workshopech, včetně jednoho v Bruselu pro mladé budoucí politiky.  

Účastnil se s ředitelem jednání se sociálními partnery, aktivně působil na kulatých stolech 
pořádaných k problematice školy. Již jako student spolupracoval s PR oddělením školy, v čemž bude 
pokračovat. Byl moderátor besed v rámci Dnů demokracie, mentor na Kempu demokracie, účastník 
jednání Digikoalice, aktivně se zúčastnil prezentací školy na Schola Pragensis i Dnech otevřených 
dveří.   

  

Michal JAREŠ  Ve školním roce 2017/2018 vytvořil v rámci maturitního projektu počítačovou hru. 
Zároveň se zapojil do příprav vývojářského studia při SSPŠ, na čemž bude spolupracovat i jako 
absolvent.   

  

Lukáš CHOCHLOVSKÝ   

Ve školním roce 2017/2018 v rámci maturitního projektu vykonával funkci asistenta  

ředitele školy. Byl vůdčím členem Studentské rady, moderátorem besed při Dnech demokracie, 

aktivně se zúčastnil kulatých stolů, rovněž se zúčastnil s ředitelem jednání se sociálními partnery. 

Aktivně působil na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří. Bude spolupracovat s PR oddělením 

školy.   

  

Matěj TVRZ   

 Ve školním roce 2017/2018 bylo téma jeho projektu modelování Velké pevnosti Terezín. Během 
tohoto školního roku se stal koordinátorem pro spolupráci s panem Hofmanem z Terezína, se kterým 
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za všechny studenty konzultoval výstupy z hlediska historické věrnosti. Na projektu Terezín, a nejen 
na něm, bude spolupracovat i jako absolvent.   

  

Martin DOLEŽAL   

 Ve školním roce 2017/2018 v rámci maturitního projektu vykonával funkci redaktora v Mediálním 

domě Preslova. V této činnosti bude pokračovat i jako absolvent.   

  

Jakub SŮVA  

Během studia působil v roli šéfredaktora internetového zpravodajství SSPS TV, byl členem PR 
oddělení školy, spoluprácoval na propagačních materiálech školy. Zúčastnil se s ředitelem jednání se 
sociálními partnery. Byl zapojen do projektu Osvětim, moderoval besedy v rámci Dnů demokracie. 
Aktivně se účastnil kulatých stolů stolů k problematice školy. Působil jako lektor na Letní škole pro 
žáky ZŠ. Po absolvování školy bude spolupracovat s Mediálním domem Preslova.   

  

Oleksandra KOTSHYBA   

Již jako studentka se aktivně zúčastnila projektu kybernetická bezpečnost, konala přednášky 
či workshopy pro žáky ze základních škol, získala studijní stáž ve firmě ALEF NULA, původně určené 
pouze pro vysokoškolské studenty. Na konkursu si však vedla natolik dobře, že firma učinila výjimku. 
Ve čtvrtém ročníku vedla seminář kybernetické bezpečnosti pro své spolužáky. Aktivně působila u 
kulatých stolů k problematice školy, účastnila se s ředitelem jednání se sociálními partnery, byla 
lektorka na Kempech kybernetické bezpečnosti, na jejichž přípravě se podílela. Bude i nadále 
spolupracovat se školou v rámci pilotního oboru Kybernetická bezpečnost.    

  

 NEJAKTIVNĚJŠÍ STUDENTI   

BALLEK Filip, třída 4.A  

Je vedoucím dlouhodobého projektu „Poznáváme historii Smíchova“, vytvářeného ve 
spolupráci s radnicí Prahy 5. Vytváří interaktivní mapu s historickými událostmi, v tom spolupracuje i 
s historikem a poslancem Poslanecké sněmovny parlamentu panem Žáčkem.   

  

BEZÁK Robin, třída 4.A  

Je aktivně zapojen v projektu IoT. Ve školním roce 2017/2018 vedl seminář modelování ve 
3D pro své spolužáky. Je aktivním účastníkem kulatých stolů k problematice školy. Aktivně 
prezentuje školu na různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří. 
Je zapojen do vznikajícího vývojářského studia při SSPŠ. Ve školním roce 2017/2018 v rámci praxí 
třídy 2.L naučil studenty modelovat v programu Cinema4D. Spolupracuje s Mediálním domem 
Preslova, zúčastnil se Mediálního kempu v Jindřichově Hradci.   
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ČERVENKA Marek, třída 4.A  

Současný předseda Studentské rady a na částečný úvazek člen PR oddělení školy. Aktivně 
působil v projektu kybernetická bezpečnost. Je zapojen do diskusí o problematice školy u kulatých 
stolů, účastní se s ředitelem jednání se sociálními partnery. Byl účastníkem jednání DigiKoalice, 
moderoval besedy v rámci Dnů demokracie.    

  

GLIGUROSKI Jovan, třída 4.A  

 Je koordinátorem spolupráce SSPŠ a AVRAR (Asociace virtuální a rozšířené reality). Reprezentuje 
školu na různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří. Jako jeden 
z hlavních koordinátorů připravoval Czech VR Fest 2018. Pro DigiKoalici zajišťoval několik konferencí. 
Spolupracuje s organizací Moudrá Sovička, která zajišťuje seniorům službu „hodinový ajťák“.   

  

HLOUŠEK Jan, třída 4.A  

 Je fotografem Mediálního domu Preslova. V rámci maturitního projektu bude pro Mediální dům 

vytvářet fotobanku.     

  

HNÍZDO Josef, třída 4.A   

  Je koordinátorem spolupráce s firmou Linet. Je zapojen do projektu IoT i projektu Erasmus  

+ „Chytrý dům“, kde spolupracuje s kolegy z Německa, Francie, Španělska a Polska. Reprezentuje 

školu na různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří.  

  

KARÁSKOVÁ Lucie, třída 4.A   

 Je zapojena do tvorby projektů v modelování a virtuální realitě. V tomto oboru pracuje v odborné 
firmě. Prezentuje školu v souvislosti s VR akcemi.   

  

KROUPA Kevin, třída 4.A  

  Je zapojen do projektu IoT. Stál u zrodu projektu „Poznáváme historii Smíchova“,  

vytvářeného ve spolupráci s radnicí Prahy 5 a poslancem Poslanecké sněmovny parlamentu panem 
Žáčkem. Reprezentuje školu na různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech 
otevřených dveří.  
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LAVIČKOVÁ Vendula, třída 4.A  

 Je aktivní členkou Dívčího spolku, podílí se na organizaci jeho akcí. Reprezentuje školu na různých 

konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří.  

  

REJZEK Martin, třída 4.A   

Je zapojen do dlouhodobého projektu „Poznáváme historii Smíchova“, vytvářeného ve 
spolupráci s radnicí Prahy 5. Podílí se na vytváření interaktivní mapy s historickými událostmi, v tom 
spolupracuje i s historikem a poslancem Poslanecké sněmovny parlamentu panem Žáčkem.   

  

SLOUP Ondřej, třída 4.A   

Je studentským koordinátorem projektu IoT a vytváření laboratoře IoT. Je aktivně zapojen do 
projektů IoT i projektu Erasmus + „Chytrý dům“, kde spolupracuje s kolegy z Německa, Francie, 
Španělska a Polska. Byl správce Studentského klubu, od školního roku 2018/2019 ho předal svým 
následovníkům z nižších ročníků. Byl studentským vedoucím v projektu „Zdravá škola“, 
organizovanou O2 IT services. Je aktivním účastníkem kulatých stolů k problematice školy. 
Reprezentuje školu na různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených 
dveří. Byl moderátor besed při Dnech demokracie.    

ŠERÁ Petra, třída 4.A  

 Je aktivní členkou Dívčího spolku, podílí se na organizaci jeho akcí. Reprezentuje školu na různých 
konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří.  

  

ŠTĚPÁNEK Petr, třída 4.A  

Ve školním roce 2016/2017 se stal Studentem technikem roku 2017 v ČR. Ve školním roce 
2017/2018 skončil jako druhý v anketě Středoškolák roku 2018 v ČR. Vede pracovní skupinu 
studentů, kteří vytvářejí konkrétní fyzické modely různých zařízení. Z jeho podnětu vznikla 
studentská IoT laboratoř v prostorách dílen, ve které on i jeho kolegové často tráví večery i víkendy. 
Již v prvním ročníku sestrojil robotickou ruku, s níž slavil úspěchy na Schola Pragensis, Dnech 
otevřených dveří a soutěžích. Je zapojen do projektu IoT i projektu Erasmus + „Chytrý dům“ , kde 
spolupracuje s kolegy z Německa, Francie, Španělska a Polska. Aktivně se zúčastní kulatých stolů k 
problematice školy, účastní se s ředitelem jednání se sociálními partnery. Reprezentuje školu na 
různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří. Spolupracoval s 
nemocnicí v Motole a Universitou Karlovou v oblasti umělých náhrad pro pacienty. Se společníkem 
založil firmu na výrobu Elekroboardů. Ve školním roce 2017/2018 byl dvakrát v Číně, kde jednal s 
dodavateli i sondoval možnost zahájit podnikání v této největší zemi světa.    

  

TICHÝ Filip, třída 4.A   

Je aktivně zapojen do projektů IoT. Je aktivním účastníkem kulatých stolů k problematice 
školy. Reprezentuje školu na různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech 
otevřených dveří. Je zapojen do projektu s firmou LINET. Účastní se s ředitelem jednání se sociálními 
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partnery. Moderoval besedy v rámci Dnů demokracie. Podílel se na přípravě a realizaci Czech VR Fest 
2018.    

  

TSIDINA Patrik, třída 4.A  

Bývalý šéfredaktor internetového zpravodajství SSPS TV. Je zapojen do projektu IoT i 
projektu Erasmus + „Chytrý dům“, kde spolupracuje s kolegy z Německa, Francie, Španělska a Polska. 
Aktivně působí na jednáních o problematice školy v rámci kulatých stolů. Zapojuje se i do dalších 
projektů školy, působil jako lektor na Letní škole pro žáky ZŠ, moderoval besedy v rámci  

Dnů demokracie. Podílel se jako lektor na výuce tureckých studentů. Zúčastní se s ředitelem jednání 
se sociálními partnery. Reprezentuje školu na různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis 
i Dnech otevřených dveří. Pracuje v soukromé firmě zabývající se modelováním a virtuální realitou. 
Pracuje pro AVRAR (Asociace virtuální a rozšířené reality). Podílel se na přípravě a realizaci Czech VR 
Fest 2018.  je koordinátorem pro spolupráci s AŠ Mladá Boleslav.    

  

URBAN Jakub, třída 4.A  

  Je koordinátorem pro spolupráci na projektu Prahy „Lítačka pro SŠ“, kdy se připravuje studentská 
karta s vícero funkcemi. Je aktivním účastníkem kulatých stolů k problematice školy.  

Reprezentuje školu na různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených 
dveří.  

  

ZOBAL Josef, třída 4.A   

 Je fotografem Mediálního domu Preslova. V rámci maturitního projektu bude pro Mediální dům 

vytvářet fotobanku.     

  

BURDOVÁ Diana, třída 4.B   

Je předsedkyní „Dívčího spolku“. Aktivně se účastní řešení problematiky školy u kulatých 
stolů. Účastní se s ředitelem na jednáních se sociálními partnery. Reprezentovala školu na jednání 
DigiKoalice, je lektorkou na Kempech kybernetické bezpečnosti a na Letní škole. Moderovala besedy 
v rámci Dnů demokracie. Podílela se jako lektor na výuce tureckých studentů. Reprezentuje školu na 
různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří. Organizuje školení 
kybernetické bezpečnosti na základních a středních školách, kde vystupuje i v roli lektorky.   

  

LACINA Jan, třída 4.B  

Pomáhá s organizací školení kybernetické bezpečnosti pro základní a střední školy, kde 
vystupuje i v roli lektora. Podílel se jako lektor na výuce tureckých studentů. Byl moderátorem besed 
při Dnech demokracie.    

  



 109

POUR Štěpán, třída 4.B  

   Je asistentem ředitele školy v rámci svého maturitního projektu.    

  

MORÁVEK Ondřej, 4.C   

  Je moderátorem Mediální domu Preslova.   

  

BERKA Tomáš, třída 4.C  

Je vedoucím video sekce Mediálního domu Preslova. Organizuje aktivity pro Mediální dům 
Preslova, vede tým, který spolupracuje s Roklen24 a Operátorem ICT. Má firmu na vytváření video 
reportáží, reklam apod. Připravoval tiskovou konferenci a reportáž z tiskové konference v CIIRK 
(Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky) při slavnostním otevírání Centra města 
budoucnosti a slavnostním otevření Virtuálního modelu Prahy paní primátorkou. Zúčastnil se 
Mediálního kempu v Jindřichově Hradci. Působil jako lektor na Letní škole.   

  

ŠMERDA Pavel, třída 4.C   

Je vedoucí sekce www stránky Mediálního domu Preslova. Aktivně se podílí i na další činnosti 

Mediálního domu. Zúčastnil se Mediálního kempu v Jindřichově Hradci.  

  

TUNZER Vojtěch, třída 4.C  

Je vedoucí sekce fotografů v rámci Mediálního domu Preslova. V rámci maturitního  

projektu bude vedoucím studentů, kteří budou pro Mediální dům vytvářet fotobanku. Zúčastnil se 
Mediálního kempu v Jindřichově Hradci.   

  

VRKOTA Jan, třída 4.C   

Je zapojen do projektu IoT. Byl správce Studentského klubu, od školního roku 2018/2019 ji  

předal svým následovníkům z nižších ročníků. Je aktivním účastníkem kulatých stolů k problematice 

školy. Byl moderátorem besed při Dnech demokracie. Reprezentuje školu na různých konferencích, 

festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří.    

  

BUMBÁLEK Matyáš, třída 4.L  

V rámci maturitního projektu je asistent ředitele školy.    
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CETEL Tomáš, třída 4.L   

Je správcem Audio video studia Studentského klubu.   

  

KAŇÁK Jiří, třída 4.L   

V rámci maturitního projektu spolupracuje s PR oddělením školy. Je aktivním členem 
Studentské rady.   

KAŠNÝ David, třída 4.L  

V rámci maturitního projektu je asistent ředitele školy.    

  

MAŤHA Ondřej, třída 4.L  

V rámci maturitního projektu je asistent ředitele školy.    

  

SKŘIVÁNEK Martin, třída 4.L   

V rámci maturitního projektu je asistent ředitele školy.    

   

VEBER Lukáš, třída 4.L  

V rámci maturitního projektu spolupracuje s PR oddělením školy.   

  

ZVĚŘ Pavel, třída 4.L  

V rámci maturitního projektu spolupracuje s PR oddělením školy.   

  

JÁRA Miroslav, třída 3.A  

Reprezentuje školu na různých festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří. 
Pomáhá připravovat workshopy pro žáky základních škol. O letních prázdninách se účastní kempu 
pro postižené děti jako lektor. Vedl seminář na výuku programování pro žáky ZŠ v rámci pilotního 
projektu Czechinvestu. Spolupracuje s organizací Moudrá Sovička, která zajišťuje seniorům službu 
„hodinový ajťák“. Je lektorem v seminářích pro seniory v rámci projektu Smíchovská průmyslovka 
třetího věku.  

  

KLÁŠTERSKÝ Adam, třída 3.A  

V rámci maturitního projektu je asistent ředitele školy.    
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KLUCH Luboš, třída 3A  

Vedl seminář na výuku programování pro žáky ZŠ v rámci pilotního projektu Czechinvestu. 
Reprezentuje školu na různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených 
dveří. Spolupracuje s organizací Moudrá Sovička, která zajišťuje seniorům službu „hodinový ajťák“.  

  

METZKER Lukáš, třída 3A   

V rámci pražské Akademie seniorů pro tento projekt vytváří www stránky. Vedl seminář na 
výuku programování pro žáky ZŠ v rámci pilotního projektu Czechinvestu. Reprezentuje školu na 
různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří. Spolupracuje s 
organizací Moudrá Sovička, která zajišťuje seniorům službu „hodinový ajťák“.  

  

PALEČEK Adam, třída 3.A  

V rámci maturitního projektu je asistent ředitele školy. Spolupracuje s organizací Moudrá  

Sovička, která zajišťuje seniorům službu „hodinový ajťák“. Je lektorem v seminářích pro seniory v 

rámci projektu Smíchovská průmyslovka třetího věku.  

  

SKOKAN Adam 3A  

Je koordinátorem spolupráce s firmou Anect. Je studentským vedoucím skupiny pro 
spolupráci se seniory. Koordinuje spolupráci s organizací Moudrá sovička, která pro seniory vytváří 
službu „hodinový ajťák“. Je koordinátorem spolupráce SSPŠ a AVRAR (Asociace virtuální a rozšířené 
reality). Je zapojen do projektu IoT i projektu Erasmus + „Chytrý dům“, kde spolupracuje s kolegy z 
Německa, Francie, Španělska a Polska. Reprezentuje školu na různých konferencích, festivalech, na 
Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří. Jako jeden z hlavních koordinátorů připravoval VR Czech 
Fest 2018. Je účastníkem jednání DigiKoalice, zajišťoval pro ni několik konferencí. Účastní se s 
ředitelem jednání se sociálními partnery, pomáhal s výstavou projektu Osvětim v Terezíně. Je 
lektorem v seminářích pro seniory v rámci projektu Smíchovská průmyslovka třetího věku. Je 
aktivním účastníkem kulatých stolů k problematice školy. Vedl seminář na výuku programování pro 
žáky ZŠ v rámci pilotního projektu Czechinvestu.  

  

TOMAN Kryštof, třída 3.A  

 Reprezentuje školu na různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených 
dveří. Je aktivním účastníkem kulatých stolů k problematice školy. Účastní se s ředitelem na 
jednáních se sociálními partnery. Je zakladatelem vývojářského studia při SSPŠ. Vedl pro své 
spolužáky seminář na programování ve virtuální realitě. Podílí se na projektech  

Terezín a Osvětim. Podílí se na spolupráci s AVRAR (Asociace virtuální a rozšířené reality), prezentuje 

VR na různých akcích.   
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MORAVEC Martin, třída 3.B  

Od školního roku 2017/2018 správce Virtuální školy na částečný úvazek. V rámci 
studentského a následně maturitního projektu má za úkol zavést na škole informační systém 
Moodle.    

  

SEGUIN Erik, třída 3.B  

Od školního roku 2017/2018 správce Virtuální školy na částečný úvazek. Je vedoucím 
studentského týmu, který Virtuální školu spravuje. Účastní se s ředitelem jednání se sociálními 
partnery. Je aktivním účastníkem kulatých stolů k problematice školy. Je koordinátor spolupráce s 
francouzskými partnery z regionu Toulouse. Vykonával pozici lektora na Letní škole pro žáky ZŠ. V 
rámci studentského a následně maturitního projektu má za úkol zavést na škole informační systém 
Moodle.    

  

KUBOVČÍK Tomáš, třída 3.C  

Od školního roku 2017/2018 správce Virtuální školy na částečný úvazek. Je členem 
Mediálního domu Preslova, zajišťuje především video záznamy. Účastní se s ředitelem jednání se 
sociálními partnery. Je aktivním účastníkem kulatých stolů k problematice školy. Reprezentuje školu 
na různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří. Zúčastnil se 
Mediálního kempu v Jindřichově Hradci.  

  

MEJDR Adam, třída 3.C  

V rámci maturitního projektu je asistent ředitele školy.    

  

BOŘÍK David, třída 3.D  

Reprezentuje školu na různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech 

otevřených dveří.  

  

HOANG THIEN Thank, třída 3.D   

Je členem Mediálního domu Preslova, zajišťuje především video záznamy a také ozvučení 
prostor. Zajišťoval ozvučení prostor v CIIRK (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky) při 
slavnostním otevírání Centra města budoucnosti a slavnostním otevření Virtuálního modelu Prahy 
paní primátorkou. Je aktivním účastníkem kulatých stolů k problematice školy. Reprezentuje školu na 
různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří.  

Zúčastnil se Mediálního kempu v Jindřichově Hradci.  
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JAKEŠ Jan, třída 3.D  

Reprezentuje školu na různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech  

otevřených dveří.  

  

PORTNYAGIN Igor, třída 3.D  

Působil jako lektor na Letní škole pro žáky ZŠ. Věnuje se spolupráci s Domen dětí a  

mládeže Prahy 5, kde působí jako lektor.    

  

ROHOŽKA Denis, třída 3.D  

Je redaktorem Mediálního domu Preslova. Reprezentuje školu na různých festivalech, na 
Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří.  

  

ŠTEMBERK Vojtěch, třída 3.D  

Reprezentuje školu na různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech 
otevřených dveří.  

  

VOJTEK Lukáš, třída 3.D  

Je členem Mediálního domu Preslova. Reprezentuje školu na různých konferencích,  

festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří.  

  

BORNER Patrik, třída 3.L  

Je lektorem a organizátorem workshopů pro žáky ZŠ.    

  

GOLIÁŠ Roman, třída 3.L 

 Je členem Mediálního domu Preslova, zajišťuje video záznamy i s použitím dronů. 
Spolupracuje s panem profesorem Tesařem na jeho projektu Vývojář a operátor dronů.   

  

CHRZANOWSKI Tadeáš, třída 3.L   

Reprezentuje školu na různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech  

otevřených dveří.  
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VAJNEROVÁ Barbora, třída 3.L   

Je aktivní členkou Dívčího spolku, podílí se na organizaci jeho akcí. Reprezentuje školu na 
různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří.  

  

KOŘÁN Josef, třída 2.K   

Je členem Mediálního domu Preslova. Reprezentuje školu na různých konferencích,  

festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří.  

  

KUCHARČÍK Roman, třída 2.K   

  Pomáhá s vytvářením depozitáře scénářů kybernetických útoků. Úspěšně se zúčastnil 
Středoškolské kybernetické soutěže. Postoupil do finálového kola nejlepších čtyřiceti středoškoláků, 
v tom skončil na pátém místě a stal se členem reprezentačního výběru ČR. Aktivně se účastní při 
řešení problematiky školy u kulatých stolů. Účastní se s ředitelem na jednáních se sociálními 
partnery. Pomáhal s organizováním Kempu kybernetické bezpečnosti, vystupoval na něm i jako 
lektor.   

  

MALÍŠEK Petr, třída 2.K   

Reprezentuje školu na různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech 
otevřených dveří.   

  

MARCELUCH Pavel, třída 2.K  

Je členem vývojářského studia při SSPŠ. Reprezentuje školu na různých konferencích, 

festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří.   

  

MOSINGER Martin, třída 2.K   

Reprezentuje školu na různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech 
otevřených dveří. Aktivně se účastní při řešení problematiky školy u kulatých stolů. Účastní se s 
ředitelem na jednáních se sociálními partnery. Zajišťoval jako vedoucí pořadatelství finále 
Středoškolské kybernetické soutěže. Zastupoval školu na několika konferencích ke kybernetické 
bezpečnosti.   

  

NEUMANN Radek, třída 2.K  

Je moderátorem Mediálního domu Preslova. Reprezentuje školu na různých konferencích,  

festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří.  
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PŘIBYL Matěj, třída 2.K   

Reprezentuje školu na různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech 

otevřených dveří. Pomáhal s organizováním Kempu kybernetické bezpečnosti.   

  

VACEK Jan, třída 2.K   

 Pomáhá s vytvářením depozitáře scénářů kybernetických útoků. Úspěšně se zúčastnil Středoškolské 
kybernetické soutěže, postoupil do finálového kola nejlepších čtyřiceti středoškoláků, v tom skončil 
na osmnáctém místě. Reprezentuje školu na různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i 
Dnech otevřených dveří. Aktivně se účastní při řešení problematiky školy u kulatých stolů. Účastní se 
s ředitelem na jednáních se sociálními partnery. Pomáhal s organizováním Kempů kybernetické 
bezpečnosti, vystupoval na něm i jako lektor.   

  

VOJÁČEK Michal, třída 2.K  

 Pomáhá s vytvářením depozitáře scénářů kybernetických útoků. Úspěšně se zúčastnil Středoškolské 
kybernetické soutěže, postoupil do finálového kola nejlepších čtyřiceti středoškoláků, v tom skončil 
na patnáctém místě a stal se členem reprezentačního výběru ČR. Je vedoucí pracovní skupiny, která 
se zabývá spoluprací se sociálními partnery v oblasti kybernetické bezpečnosti. Aktivně se účastní při 
řešení problematiky školy u kulatých stolů. Účastní se s ředitelem na jednáních se sociálními 
partnery. Pomáhal s organizováním Kempu kybernetické bezpečnosti, vystupoval na něm i jako 
lektor.   

  

VRBA Matěj, třída 2.K   

Reprezentuje školu na různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech 
otevřených dveří. Aktivně se účastní při řešení problematiky školy u kulatých stolů. Účastní se s 
ředitelem na jednáních se sociálními partnery. Pomáhal s organizováním Kempů kybernetické 
bezpečnosti, kde působil i jako lektor.    

  

PANÁČEK Jaroslav, třída 2.A 

Je členem vývojářského studia při SSPŠ. V srpnu 2018 se zúčastnil ve škole semináře,  

který vedl pan profesor Žmajlo.  

  

PETR Jakub, třída 2.A   

 Je členem vývojářského studia při SSPŠ. V srpnu 2018 se zúčastnil ve škole semináře, který vedl pan 
profesor Žmajlo.   
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TARAKJI Adam, třída 2.A  

Reprezentuje školu na různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech  

otevřených dveří.  

 VOJTĚCH Jirka, třída 2.A   

Je členem vývojářského studia při SSPŠ. V srpnu 2018 se zúčastnil ve škole semináře,  

který vedl pan profesor Žmajlo.  

 AMJID Ali Husnain, třída 2.B  

Je členem Mediálního domu Preslova, podílel se na vytvoření jeho www stránek. 
Reprezentuje školu na různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených 
dveří. Zúčastnil se Mediálního kempu v Jindřichově Hradci.  

KAVALÍR Lukáš, třída 2.B  

Je zástupcem šéfredaktora pro tištěný časopis Mediálního domu Preslova. Reprezentuje 
školu na různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří. Aktivně se 
účastní při řešení problematiky školy u kulatých stolů. Účastní se s ředitelem na jednáních se 
sociálními partnery. Zúčastnil se Mediálního kempu v Jindřichově Hradci.  

 PELEJ Adam, třída 2.B  

Je šéfredaktorem pro tištěný časopis Mediálního domu Preslova. Reprezentuje školu na 
různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří. Aktivně se účastní 
při řešení problematiky školy u kulatých stolů. Účastní se s ředitelem na jednáních se sociálními 
partnery. Zúčastnil se Mediálního kempu v Jindřichově Hradci.  

 JEDLAN Lukáš, třída 2.B  

Reprezentuje školu na různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech  

otevřených dveří.  

 BERAN Štěpán, třída 2.C  

Je redaktorem Mediálního domu Preslova.  Reprezentuje školu na různých konferencích,  

festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří.  

 DOLEŽAL Matyáš, třída 2.C  

Je moderátorem Mediálního domu Preslova. Reprezentuje školu na různých konferencích, 
festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří. Zúčastnil se Mediálního kempu v 
Jindřichově Hradci.  
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GANČEV Jan, třída 2.C  

Je členem Mediálního domu Preslova. Reprezentuje školu na různých konferencích, 
festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří. Zúčastnil se Mediálního kempu v 
Jindřichově Hradci.  

 HNÍZDO Antonín, třída 2.C  

Je členem Mediálního domu Preslova. Reprezentuje školu na různých konferencích, 
festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří. Zúčastnil se Mediálního kempu v 
Jindřichově Hradci.  

   

SEKERA Olexandr, třída 2.C  

Je moderátorem Mediálního domu Preslova. Reprezentuje školu na různých konferencích, 
festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří. Zúčastnil se Mediálního kempu v 
Jindřichově Hradci.  

 VRKOTA Tomáš, třída 2.C  

Je členem Mediálního domu Preslova. Reprezentuje školu na různých konferencích, 
festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří. Zúčastnil se Mediálního kempu v 
Jindřichově Hradci.  

 FRIC Daniel, třída 2.L   

Je zástupcem vedoucího video sekce Mediálního domu Preslova. Reprezentuje školu na 

různých konferencích, festivalech, na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří. S kolegou  

Berkou mají firmu na vytváření video reportáží, reklam apod. Zúčastnil se Mediálního kempu v 
Jindřichově Hradci. Působil jako lektor na Letní škole.  

 

 TESAŘ David, třída 2.L   

Je správcem Studentského klubu. Reprezentuje školu na různých konferencích, festivalech,  

na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří.  

 TRNKOVÁ Hana Marie, třída 2.L   

Je správkyní Studentského klubu. Reprezentuje školu na různých konferencích, festivalech,  

na Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří.  
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Příloha: učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  
Smíchovská střední průmyslová škola, Preslova 25, Praha 5 

učební plán pro obor vzdělání: informační technologie 

obor vzdělání: 18-20-M/01 
Počet týdenních vyučovacích 

hodin 
  

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. celkem 

Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12 
Anglický jazyk ANG 3 3 3 3 12 
Občanská nauka ONA - 1 2 1 4 
Dějepis DEJ 2 1 - - 3 
Matematika MAT 4 4 4 5 17 
Fyzika FYZ 2 2 2 2 8 
Chemie - ekologie ECH 2 - - - 2 
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8 
Výpočetní technika VYT 2 2 2 2 8 
Webové aplikace  WBA - 2 - - 2 
Multimédia MUL - - 2 - 2 
Hardware HAR 2 3 - - 5 
Operační systémy OSY - - 3 3 6 
Ekonomika EKO - - 1 2 3 
Elektrotechnika ELE 2 - - - 2 
Praktická cvičení PCV 3 3 2 - 8 
Technické kreslení TEK 3 - - - 3 
Grafické systémy GRS - 2 2 - 4 
Programování a vývoj aplikací PVA 2 2 2 2 8 
Počítačové sítě PSI - 2 2 - 4 
Studentský projekt STP - - 1 - 1 
Maturitní projekt PRO - - - 2 2 
Právo PRA - - - 1 1 
Výběrový odborný předmět  VOP - - - 3 3 

celkem   32 32 33 31 128 
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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  
Smíchovská střední průmyslová škola, Preslova 25, Praha 5 

učební plán pro obor vzdělání: technické lyceum 

obor vzdělání: 78-42-M/01 
Počet týdenních vyučovacích 

hodin 
  

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. celkem 

Český jazyk a literatura ČJL 3 3 3 3 12 

Anglický jazyk ANG 3 3 3 3 12 

Německý jazyk NEM 3 2 2 2 9 

Dějepis DEJ 2 2 0 0 4 

Občanská nauka ONA 0 1 2 1 4 

Ekonomika EKO 0 0 1 2 3 

Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8 

Matematika MAT 4 4 4 5 17 

Fyzika FYZ 3 3 3 3 12 

Chemie CHE 2 3 2 0 7 

Biologie BIO 3 0 0 0 3 

Technické kreslení TEK 3 0 0 0 3 

Deskriptivní geometrie DEG 0 3 2 0 5 

CAD systémy CAD 0 2 2 2 6 

Výpočetní technika VYT 2 2 2 2 8 

Počítače a počítačové sítě PPS 2 2 0 0 4 

Programování PRG 0 0 2 2 4 

Studentský projekt STP 0 0 1 0 1 

Maturitní projekt PRO 0 0 0 2 2 

Právo PRA 0 0 0 2 2 

Výběrový odborný předmět  VOP 0 0 2 3 5 

Celkem   32 32 33 34 131 
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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  
Smíchovská střední průmyslová škola, Preslova 25, Praha 5 

učební plán pro obor vzdělání: informační technologie- KB 

obor vzdělání: 18-20-M/01 

Počet týdenních 
vyučovacích hodin 

  

1. 
roč. 

2. 
roč. 

3. 
roč. 

4. 
roč. 

celkem 

Český jazyk a literatura CJL 3 3     6 

Anglický jazyk ANG 3 3     6 

Občanská nauka ONA - 1     1 

Dějepis DEJ 2 1     3 

Matematika MAT 4 4     8 

Fyzika FYZ 2 2     4 

Chemie - ekologie ECH 2 0     2 

Tělesná výchova TEV 2 2     4 

Prezentační dovednosti PDV 2 0     2 

Webové aplikace  WBA - 2     2 

Multimédia MUL - 0     0 

Hardware HAR 1 1     2 

Operační systémy OSY - 0     0 

Ekonomika EKO - 0     0 

Elektrotechnika ELE 2 0     2 

Praktická cvičení PCV 2 2     4 

Kybernetická bezpečnost KBB 2 3     5 

Technické kreslení TEK 2 0     2 

Grafické systémy GRS - 2     2 

Programování a vývoj aplikací PVA 2 2     4 

Počítačové sítě PSI 2 2     4 

Studentský projekt STP - 0     0 

Maturitní projekt PRO - 0     0 

Právo PRA - 0     0 

Výběrový odborný předmět  VOP - 0     0 

celkem   33 30 0 0 63 
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Výroční zprávu zašlete na odbor školství a mládeže MHMP, oddělení regionálního školství, 
nejpozději do 30. října 2018. 

Výroční zpráva musí být v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. a v souladu s § 168 zákona 
č. 561/2004 Sb. schválena školskou radou. Kopii dokumentu, kterým školská rada schválila výroční 
zprávu, k ní přiložte. 

 

§ 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

Výroční zpráva 

(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní 
rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje: 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které 
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto 
zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení, 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 
licence, 

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení, 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 

(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční 
zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy 
jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím". 


