
ZMĚNY V REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

Organizační změny 

 

Změny názvů organizací 

S účinností od 01.01.2021 došlo ke změně názvu organizací:  

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, 
Školní 416, příspěvková organizace, na Střední škola, Jablunkov, 
příspěvková organizace;  

- Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, 
na Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková 
organizace. 

 

Převod činnosti střední školy 

S účinností od 01.01.2021 došlo k převodu činnosti střední školy u organizace 
Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, 
na organizaci nově nazvanou Waldorfská základní škola a střední škola, 
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, se sídlem Ľudovíta Štúra 1085/8, 
Poruba, 708 00 Ostrava. 

 

  



Nové obory vzdělání zapsané do rejstříku škol a školských zařízení 
s účinností od 01.09.2021 

 

Střední vzdělání 

Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Ostrava 

- Zápis střední školy s kapacitou 42 žáků s místem poskytovaného vzdělávání 
Mitušova 1115/8, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 

- Zápis oboru vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá, denní forma 
vzdělávání, kapacita 14 žáků 

- Zápis oboru vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá, denní forma 
vzdělávání, kapacita 28 žáků 

 

Střední vzdělání s výučním listem 

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace 

- Zápis oboru 37-52-H/01 Železničář, denní forma vzdělávání, kapacita 72 žáků 

 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. 

- Zápis oboru vzdělání 69-42-M/01 Oční optik, denní forma vzdělávání, kapacita 
60 žáků 

Soukromá obchodní akademie Opava s.r.o. 

- Zápis oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost, denní forma vzdělávání, 
kapacita 100 žáků 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České 

- Zápis oboru vzdělání 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví, denní forma 
vzdělávání, kapacita 80 žáků  

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 

- Zápis oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, denní forma 
vzdělávání, kapacita 120 žáků 

 

 

 

 



Nástavbové studium  

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

- Zápis oboru vzdělání 39-41-L/51 Autotronik, denní forma vzdělávání, kapacita 
90 žáků 

 

Vyšší odborné vzdělání 

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. 

- Zápis vzdělávacího programu 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, 
kombinovaná forma vzdělávání, kapacita 90 studentů 

AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká 
škola, s.r.o. 

- Zápis vzdělávacího programu 82-41-N/22 Design interiérů a zahrad, denní 
forma vzdělávání, kapacita 30 studentů 

- Zápis vzdělávacího programu 82-41-N/23 Průmyslový a produktový design, 
denní forma vzdělávání, kapacita 30 studentů 
 

 


