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1) Název školy 
Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 
 
 

2) Ředitel   
Ing. Ivo Krajíček (od 1. 3. 2014),  
tel. 222521908 
zást. stat. orgánu školy Ing. Jaroslava Brožová (od 2. 9. 2013 do 28. 2. 2014), 
tel. 224257859 

 
Stat. zástupce  
Mgr. Marcela Zavoralová  (od 2. 9. 2013 do 28. 2. 2014), 
 tel. 224257859 
Ing. Jaroslava Brožová (od 1. 3. 2014),  
tel. 224257904 

 
e-mail   
sekretariat@souobelgicka.cz 

 

3) Webové stránky 
www.souobelgicka.cz 
 
 

4) Činnost 
Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech 
vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem          
a středního vzdělání s maturitní zkouškou.  
 
Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní stravování. 

 
 

Cílová kapacita počet 

Škola 1500 

 
 
 

5) Obory vzdělání 

kód název oboru 
cílová kapacita 

oboru 
poznámka 
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64-41-L/51 Podnikání 180 denní studium 

66-41-L/51 Podnikání 270 dálkové studium 

66-41-L/01 Obchodník 360 denní studium 

66-51-H/01 Prodavač 580 denní studium 

 
 

6) Změny ve skladbě oborů vzdělávání / vzdělávacích programů oproti 
školnímu roku 2012/2013 
1) Nové obory/programy:   0 
2) Zrušené obory/programy:  0 
 

  
7) Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb 

Praha 2, Belgická 29 
MHMP 
kč.j.: S-MHMP 388133/2006 s účinností od 1. 7. 2007 
 
 

8) Stručná charakteristika materiálně-technického vybavení právnické osoby 
Škola má celkem 29 učeben, z toho 11 odborných (např. na výuku cizích 
jazyků, informační technologie, zbožíznalství, administrativy prodejny, 
účetnictví), 4 pro méně než 20 žáků, 2 tělocvičny.  
 
 
V tomto školním roce bylo zakoupeno:  
 
- Nástěnné mapy na výuku 12 ks (Karel Čapek, J. A. Komenský, Fakta 

o Londýně, Globální změny, Středověká literatura, Starověk, 
Renesance, Baroko, Canada, Česká republika, British Isles, Basic facts 
Czech. Rep.) 

- Plátno pojízdné na výuku zbožíznalství 
- Sada nástěnných obrazů „Státní svátky“  
- 5x laserová tiskárna 
- 5x externí disk 
- 4x dataprojektor 
- 17x šatní skříň – nově vybavené šatny v tělocvičnách 
- 3x interaktivní tabule (učebna IKT, učebna zbožíznalství, učebna 

účetnictví 3. patro) 
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- 63 ks PC + monitorů (nová učebna účetnictví 3. p., obměna 
zastaralých PC v učebnách IKT, ÚČ, administrativy) 

- 2 ks server 
- 9x stůl pod PC – nová učebna účetnictví 3. p. 
- 17x židle – nová učebna účetnictví 3. p. 
- 3x TV 
- 4x switch 
- 2x rozvaděč RACK 
- 1x firewall 
- 3x osoušeč rukou na nově zrekonstruované žákovské WC 

 
 

Školní jídelna je vybavena: 
 
2x varný   kotel, 1x elektrická   pec,  2x  plynový  sporák, 1x velký šlehač, 
1x  velká  pánev  smažící, 1x myčka nádobí se změkčovačem vody,   1x 
vodní lázeň elektrická, 1x konvektomat, 1x krouhač zeleniny, 1x drtič 
kuchyňského odpadu, 1x mlýnek na maso,  1x elektrická fritéza, 1x 
mikrovlnná  trouba, několik chladniček a mrazáků, bezdotykové baterie a 
umyvadla, předoplachová sprcha nádobí   a drobné   předměty   vybavení  
jídelny (stoly, židle). 
 
 
Tělocvičny jsou vybaveny: 
 
2x doskočiště na skok vysoký, 2x švédská bedna, 2x koza, 4x švédská 
lavička, 1x kompresor, stojany a laťka na skok vysoký, 2,5 m kladina,         
2x odrazový můstek, 2x trampolína kulatá, několik žíněnek, branky na 
florbal   a příslušenství, stůl na stolní tenis a příslušenství, míče, švihadla, 
činky, medicimbaly, 2x radiomagnetofon, 3x deska na košíkovou 
s košíky, ribstole, 5x sada sportovních dresů (basketbal  a kopaná), 4x 
posilovací stroj. 
 
V průběhu školního roku 2013/2014 byla provedena: 
 
- rekonstrukce střešní krytiny se zateplením půdního prostoru budovy 

školy v celkové částce 2469166,-- Kč. 
- rekonstrukce žákovských WC v 1., 2. a 3. podlaží – uliční trakt 

v celkové částce 1016489,-- Kč 
- výměna podlahové krytiny v učebně IKT, chodby u TV, chodby ve 

druhém poschodí 
- oprava maleb ve všech učebnách, chodbách a WC 
- oprava laků na chodbách a schodišti 
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- výměna podlahové krytiny v kancelářích ve druhém patře a kabinetu 
za uč. č. 13 

- obklad soklů na části chodby ve druhém patře 
- opravy elektrických rozvodů v učebně IKT, účetnictví 

   
Výuka   žáků    probíhá   v    jedné   školní   budově,     odborný    výcvik              
i odborná praxe jsou realizovány v mnoha  prodejnách, obchodních 
domech   a supermarketech v Praze a blízkém okolí. 
 
Budova školy má výhodnou polohu v centru Prahy u stanice metra 
Náměstí Míru, což umožňuje dojíždění žáků i ze vzdálenějších oblastí. 

9) Školská rada  

datum ustanovení 19. 10. 2005 

předseda 
Mgr. Oldřich Hataš 
tel.: 224257859 
oldrich.hatas@gmail.com 

členové 

PhDr. Libuše Hubáčková 
zástupce pedagogických pracovníků 

Ing. Jan Kosek 
Bc. Eva Mušinská 
zástupce zřizovatele 

Beáta Vltavská 
zástupce žáků 

Václav Šifalda 
zástupce zletilých a zákonný zástupce 
nezletilých žáků 

II. Pracovníci právnické osoby 

1) Pedagogičtí pracovníci 

a) počty osob 
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4 4 49 38,3 1 0,1 54 42,4 

 
b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

škola 

počet pedagogických pracovníků  
celkem % z celkového 

počtu ped. prac. 

kvalifikovaných 37,3 88 

nekvalifikovaných 5,1 12 

 

c) věková struktura pedagogických pracovníků 

počet 
celkem ve 
fyzických 
osobách 

k 31.12.2013 

v tom podle věkových kategorií 

54 
do 20 let 

21 – 30 
let 

31 – 40 
let 

41 – 50 
let 

51 – 60 
let 

61 a více 
let 

0 0 0 8 25 21 
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d) další vzdělávání pedagogických pracovníků 
V
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počet zaměření 

počet 
účastníků 

vzdělávací instituce 

1 Pedagog mezi paragrafy 1  
Agentura Paris 2 Nový OZ ve školské praxi 2 

1 Rozvoj čtenářství na SŠ 2 

Descartes 1 Internet – ČJ a literatura 2 

1 Práce s chybou v ČJ 2 

1 Konzultační seminář z ústní 
maturity z NJ 3 

Cermat 

1 Konzultační seminář 
k písemné práci 4 

1 Seminář k maturitní zkoušce  
z matematiky 1 

1 Konzultační seminář MZ 1 

1 Konzultační seminář k ústní 
zkoušce z ČJ 4 

1 Konzultační seminář k ústní 
zkoušce z AJ 3 

3 Rizikové chování ve škole      
a výchovných zařízeních  1 Marianeum charity ČR 

1 Židovské muzeum - dějiny 1 Židovské muzeum 

1 Finanční gramotnost 1 KFP 

1 Lidé – personalistika pro 
podnikatele 1 

Rozvojové projekty Praha  
Akcelerace 

1 ZP a SP  2 

1 Právní formy podnikání 2 

1 OSVČ – pojistné a DPFO 1 

1 Personalistika a management 1 

1 El. komunikace ve státní sféře 1 

1 Potraviny a výživa 2 NÚ Praha 1 

1 Zneužívání návykových látek, 
sexuální delikty 35 

JUDr. Jaromír Badin 
přednáška ve škole 

1 Seminář pro předsedy ZMK 1 

NIDV Praha 
2 Konzultační seminář pro 

předsedy maturitních komisí 3 

1 Výuka TV a školská 
legislativa 2 

1 Stížnosti a jejich řešení 1 

2 Odpady a obaly 1 EKO-KOM 
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1 Pražská konference EVVO 
pro učitele 1 EKODOMOV 

1 Kurz – Studium pro ředitele 
škol 1 VISK Praha  

1 Správní řízení ve škole 2 
AVDO Olomouc 

1 Přijímací řízení 1 

1 Základy finanční gramotnosti, 
finance domácnosti 1 Mgr. Babák 

1 Dynamika vztahu ve třídě 1 Prev-centrum 

1 Občanské právo pro učitele 1 Partnerch-Czech 
 
 

e)  jazykové vzdělávání a jeho podpora 

počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 

z toho 

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 5 

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 8 

rodilý mluvčí 0 

 
2) Nepedagogičtí pracovníci školy 

a) počty osob 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

7 7,67 

 

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

semináře 

počet zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

1 Účetnictví a rozpočet 1 Firma Gordic 
1 Mzdový program 1 Ecomma Praha 

1 

Specializovaný kurz 
pro ekonomy 

příspěvkových 
organizací 

1 KEŠ, o.s. 

III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání  
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1) Počty tříd a počty žáků 
a) denní vzdělávání  

škola počet tříd  počet žáků  

SOU obchodní 21 513 

 
Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: 

- přerušili vzdělávání:   39 
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 15 
- sami ukončili vzdělávání:  111 
- vyloučeni ze školy:   0 
- nepostoupili do vyššího ročníku: 7    z toho nebylo povoleno opakování: 0 

- přestoupili z jiné školy:   25 
- přestoupili na jinou školu:  2 

- jiný důvod změny (uveďte jaký): 60 (přijetí do vyššího ročníku) 

b) vzdělávání při zaměstnání  

škola počet tříd   počet žáků   

SOU obchodní 4 112 

 
Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: 

- přerušili vzdělávání:   24 
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 8 
- sami ukončili vzdělávání:  26 
- vyloučeni ze školy:   0 
- nepostoupili do vyššího ročníku: 4     z toho nebylo povoleno opakování: 0 
- přestoupili z jiné školy:   2 
- přestoupili na jinou školu:  0 
- jiný důvod změny (uveďte jaký): 9 (přijetí do vyššího ročníku) 
 

2) Průměrný počet žáků na třídu a učitele  
a) denní vzdělávání 
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škola 
průměrný 

počet 
žáků na třídu  

průměrný 
počet 
žáků  

na učitele 

SOU obchodní 24,43 12,09 

 
b) vzdělávání při zaměstnání 

škola 
průměrný 

počet 
žáků na třídu  

průměrný 
počet 
žáků  

na učitele 

SOU obchodní 28 49,76 

 

3) Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 

škola kr
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SOU obchodní 

počet 
žáků 

celkem 
5 0 1 2 5 4 0 1 3 0 104 7 1 133 

z toho 
nově 
přijatí 

3 0 0 1 2 2 0 0 1 0 37 2 0 48 

 
 

4) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) 

a) denní vzdělávání 
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škola SOU obchodní 

z celkového počtu 
žáků: 

prospělo s vyznamenáním 9 

neprospělo 8 

opakovalo ročník 10 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 273 

tj. % z celkového počtu žáků  65,5 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka  136 

z toho neomluvených 18 

 
b) vzdělávání při zaměstnání 

škola SOU obchodní 

z celkového počtu 
žáků: 

prospělo s vyznamenáním 2 

neprospělo 4 

opakovalo ročník 1 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 59 

tj. % z celkového počtu žáků  77,6 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka  15 

z toho neomluvených 0,5 

 

5) Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek  
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šk
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a 

 
 
 

SOU obchodní 
 
 
 
 

ZÁVĚREČNÉ 
ZKOUŠKY 

denní 
vzd
ělávání 

vzd
ělávání 

p
ři zam

ěstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 70 - 

z toho konali zkoušku opakovaně 1 - 

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

10 - 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl 
s vyznamenáním 8 - 

prospěl 61 - 

neprospěl 1 - 

 

Závěrečné zkoušky se konaly v naší škole podle Jednotného zadání 
 závěrečných zkoušek sestaveného Národním ústavem pro vzdělávání. 

 Zadaná témata plně odpovídala RVP a tím i ŠVP naší školy. Jednotné 
 zadání vítáme, zadání závěrečných zkoušek je srovnatelné s ostatními 
 školami. 

 Přínosem pro školu je, že vyučující nemusí vypracovávat témata 
 závěrečných zkoušek. 

 

 
šk

o
la

  
 

MATURITNÍ  
ZKOUŠKY 
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SOU obchodní 
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počet žáků, kteří konali zkoušku 78 20 

z toho konali zkoušku opakovaně 35 16 

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

10 20 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl 
s vyznamenáním 1 0 

prospěl 49 11 

neprospěl 28 9 

 

Výsledky maturitních zkoušek u našich  žáků odpovídají nové koncepci. 
 Nejslabší prospěch vykazují žáci ve společné části maturitních  zkoušek 
v předmětu Matematika. Tuto zkoušku konalo opakovaně 23  žáků, 
z toho 18 neprospělo. Hlavní příčinu tohoto neúspěchu   shledáváme 
v tom, že matematice dává přednost před cizím jazykem  většina žáků 
s velmi slabým prospěchem v obou předmětech. 

 Výsledky profilové části maturitních zkoušek jsou velmi dobré, žáci 
 prokazují odborné znalosti na vysoké úrovni. 

Z analýzy výsledků MZ z matematiky byla vyvozena opatření: od 
školního roku 2014/2015 byla v ŠVP posílena výuka matematiky             a 
zaveden předmět Cvičení z matematiky do maturitních ročníků. 

6) Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015  



14 

sk
up

in
a 

 
ob

or
ů

 v
zd
ěl

án
í, 

kó
d,

  
ná

ze
v 
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počet přihlášek celkem  71 33 43 66 

počet kol přijímacího řízení celkem 3 3 3 3 

počet přijatých celkem včetně  
přijatých na autoremeduru 

65 32 39 43 

z toho v 1. kole 29 16 28 26 

z toho ve 2. kole 6 3 4 5 

z toho v dalších kolech 30 13 7 12 

z toho na odvolání 0 0 0 0 

počet nepřijatých celkem 0 0 0 0 

počet volných míst po přijímacím 
řízení (obor, počet míst) 25 0 21 17 

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 
1. ročníků pro školní rok 2014/2015 

- - - 43 

 

7) Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 
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stát počet 

Arménie 1 

Bosna a Hercegovina 1 

Kosovo 1 

Bulharsko 2 

Čína 1 

Libanon 1 

Rusko 3 

Slovensko 4 

Ukrajina 14 

Vietnam 4 

Makedonie 1 

celkem 33 

Se žáky – cizinci má škola velmi dobrou zkušenost. Jsou ukáznění            
a pracovití. Kolektiv spolužáků je přijímá velmi dobře a je jim 
nápomocný při překonávání jazykových bariér. 

 
 

8) Speciální výchova a vzdělávání, integrace studentů 

 Škola nemá speciální třídy, integrace žáků probíhá bez větších  problémů. 
Výchovná poradkyně tyto  žáky sleduje a ve spolupráci  s třídním 
učitelem pomáhá se začleněním žáka do kolektivu. Žádný  třídní kolektiv 
tyto žáky nevyřazuje, spolužáci jsou velmi vstřícní. 

 

9) Vzdělávání nadaných žáků a studentů 

 Škola má žáky průměrné a mírně nadprůměrné, kteří se vzdělávají 
 v kolektivu ostatních žáků. 
 
 
10)  Ověřování výsledků vzdělávání 

 Scio – testy, dle nabídky 
 Testy – nová maturita 
11)  Školní vzdělávací programy 
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 Po odučení určitého ročníku hodnotí předmětové komise formy výuky      
 a dosažení znalosti studentů. Výsledky dle ŠVP jsou dobré, učivo 
 pochopitelné a přiměřené pro žáky dle jednotlivých oborů. 
 
 
12)  Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

 Obor Prodavač - 1 cizí jazyk 
 Obor Obchodník  - 2 cizí jazyky 
 Obor Podnikání - 1 cizí jazyk 
 

 Škola nakupuje časopisy (Bridge, Das Rad, Schuss, Freundschaft) 
v příslušném jazyce – četba a konverzace o obsahu článků. 

 
 
13)  Další vzdělávání realizované právnickou osobu (vzdělávání určené pro      

veřejnost – celoživotní učení) 

- 
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IV. Aktivity právnické osoby 
 Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 

1) Výchovné poradenství 

a) poskytuje individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při 
řešení problémů a eliminaci negativních vlivů, jako je záškoláctví, 
závislosti, velmi častá absence (tyto problémy řeší ve spolupráci 
s třídními učiteli) 

b) poskytuje pomoc žákům se specifickými výukovými potřebami 
(poruchy učení)  

c) informuje žáky a jejich zákonné zástupce o prevenci výchovných             
a výukových obtíží  a  poruch a opatřeních k nápravě 

d) spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, navrhuje žáky 
k odbornému vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a toto 
vyšetření zprostředkovává 

e) nadále sleduje další vývoj žáků, eviduje odborné zprávy, spolupracuje 
s dalšími pedagogy a dbá, aby ve škole byla odborná doporučení 
realizována 

f) konzultuje s odborníky z PPP některé závažné výchovné problémy či 
negativní tendence ve vývoji žáka a vhodné formy prevence 
nežádoucího chování a nežádoucích jevů 

g) vede písemné záznamy o jednáních se žáky a jejich rodiči s navrženým 
a realizovaným opatřením 

h) zaměřuje se na péči o žáky, kteří jsou zdravotně nebo sociálně 
znevýhodněni (např. pro dlouhodobou nemoc, zdravotní postižení, 
žáky v ústavní výchově, z rodin imigrantů apod.)  

i) poskytuje pomoc žákům, kteří prožívají náročné životní situace, mají 
problémy se zařazením do kolektivu, velmi slabý prospěch 

j) dlouhodobou péči věnuje žákům s poruchami chování se sklony 
k hrubému jednání, časté nekázni, sociální nepřizpůsobivosti, 
záškoláctví, ke škodlivým návykovým látkám apod.   

k) poskytuje poradenství žákům s cizí státní příslušností   
l) provádí mapování aktuální situace v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů 
m) pravidelně se účastní seminářů a setkání výchovných poradců 

středních škol, organizovaných PPP pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 
56, Praha 10 

n) sleduje další projekty zaměřené na výchovné poradenství a účastní se 
jich 
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2) Kariérní  poradenství 

a) provádí individuální  konzultace  se žáky a jejich zákonnými zástupci       
o možnostech dalšího studia   

b) poskytuje pomoc při  rozhodování o další vzdělávací  cestě  žáka 
(možnost přestupu na jiné formy studia nebo jiné formy přípravy na 
povolání, při volbě zaměstnání)  

c) žákům maturitních tříd předává nabídky s možností dalšího studia na 
vysokých školách, vyšších odborných či jazykových školách 

d) ve škole jsou umístěny informační nástěnky s nabídkami profesního 
uplatnění aj. 

 
 

3) Prevence sociálně patologických jevů 

Je začleněna do výchovné a vzdělávací činnosti školy a je součástí 
každodenního života ve škole. Velký důraz je kladen na práci třídního 
učitele, který je nezastupitelnou osobou ve sféře vlivu na atmosféru třídy. 
Pro nově vznikající třídní kolektivy se osvědčily adaptační dny. 
Společensky nežádoucí jevy byly řešeny i na třídních setkáních.  
 
Učitelům i ostatním pracovníkům školy jsou poskytovány odborné 
informace z oblasti prevence i informace o vhodných preventivních 
aktivitách pro žáky. 
 
Pravidelně jsou sledovány projevy společensky nežádoucích jevů                   
a navrhována cílená opatření k včasnému odhalování těchto rizik               
a k řešení vzniklých problémů. 
 
Výchovný poradce se zaměřuje především na individuální kontakt a na 
řešení problémů konkrétních žáků, pomáhá podchytit a řešit nežádoucí 
projevy. 
 
Předmětové komise se zabývají odbornou a metodickou stránkou, 
zaváděním etických a právních prvků do vzdělávání žáků, výchovou ke 
zdravému životnímu stylu a oblastí preventivní výchovy. Velký význam 
mají i společensko-výchovné akce školy (návštěvy kulturních zařízení, 
sportovní akce apod.). 
 
Pro prevenci je významné i vytváření optimálního klimatu ve škole, 
vytváření vztahu důvěry mezi pedagogickými pracovníky a žáky i mezi 
školou a rodiči. 
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Škola neprodleně reaguje na žádosti o posudky ze strany státních orgánů, 
případně se výchovný poradce či třídní učitelé účastní přímo jednání 
s rodiči či žáky. 

 
Spolupráce se sociálními pracovníky i s Policií ČR je velmi dobrá, 
navzájem konzultujeme problémové případy, které se vyskytují.  

 

Základní nástroj prevence v resortu školství představuje minimální 
preventivní program, který je systémovým prvkem v realizaci 
preventivních aktivit na naší škole.  

 
Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem          
a školním metodikem prevence, na jejich poskytování však participují       
i další pedagogové školy.  

 
Rámcové náplně školního metodika prevence a výchovného poradce jsou 
zpracovány v příloze č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování 
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 

 
Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně nežádoucích 
jevů. Zaměřuje se především na záškoláctví, šikanu, závislosti, násilí, 
vandalismus a další sociálně patologické jevy.   

 
Výchovný poradce a školní metodik prevence zachovávají práva uživatelů 
poradenství, především ochranu jejich osobních údajů.  

 
 Poradenství na škole je uloženo šk. zákonem a specifikováno vyhláškou 

  72/2005 Sb.  Součástí  ochrany  před  sociálně patologickými jevy je  
 výchova ke zdravému způsobu života.  
  

Cílem poradenství na naší škole je zkvalitnit sociální klima na škole i na 
pracovištích jak ze strany učitelů, tak i žáků mezi sebou.  

  
Spolupráce s učiteli je velmi dobrá, stejně tak jako s pracovištěm 
odborného výcviku. Studenti si na pomoc učitelů zvykli a sami přicházejí 
za výchovným poradcem a školním metodikem prevence. 

  
Učitelům i ostatním pracovníkům školy byly poskytovány odborné 
informace z oblasti prevence i informace o vhodných preventivních 
aktivitách pro žáky. Škola absolvovala několik podpůrných akcí. Mezi 
nejčastější patřily besedy, filmové projekce formou ukázek s následnou 
diskuzí a dále návštěvy výstav v prostorách města.  
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Škola formou dotazníků zjišťovala u žáků, jaké klima mají ve svých 
rodinách, jaká je jejich mimoškolní aktivita, zájmy a záliby žáků a také 
jak se cítí ve své škole a co by chtěli ve škole změnit.    

      
Výchovná poradkyně spolupracovala po celý školní rok s pedagogicko- 
psychologickou poradnou a docházela na pravidelné měsíční setkání. 
Tam, společně s ostatními výchovnými poradci jiných škol, se zúčastnila 
různých besed a školení.  

  
Během školního roku pomáhala naše škola občanskému sdružení Život 
dětem. Naši žáci pomáhali s prodejem předmětů. Výtěžek prodeje byl 
určen pro pomoc těžce handicapovaným dětem, které jsou stabilně 
odkázány na domácí péči svých rodičů, zejména maminek, a to na 
zakoupení různých rehabilitačních a zdravotnických pomůcek, invalidních 
vozíčků, zdravotních kočárků apod. k usnadnění nezbytné péče, kterou 
jejich stav vyžaduje.  

 
Za tuto účast naše škola dostala poděkování a vyčíslení částky, kterou 
naše škola za prodané předměty získala a předala občanskému sdružení.    
Poděkování jsme dostali od ředitelky nadace Život dětem paní 
Křepelkové.  

 
Výsledky průzkumu na naší škole odpovídají celospolečenskému trendu. 
Dosvědčují to i zkušenosti ostatních kolegů a pracovníků z pedagogicko-
psychologické poradny, se kterými se pravidelně setkáváme a sdělujeme 
si poznatky ze svých škol. 
 
Na naši školu docházela pravidelně každý měsíc PhDr. Olga Pohlová, 
psycholožka z pedagogicko-psychologické poradny. Zúčastnila se 
některých výchovných komisí s našimi žáky a navrhovala řešení dané 
problematiky. Nejvíce se to týkalo záškoláctví a problému učení.  
 
Na tomto základě si poté zvala PhDr. Pohlová studenty do své poradny 
z důvodu vypracování posudku pro uzpůsobení podmínek k dosavadnímu 
průběhu vzdělávání.   

 

Cílem prevence je zamezit vzniku a šíření sociálně patologických jevů       
a zvýšit odolnost mládeže vůči těmto negativním vlivům. 
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Žáci by měli získat základní informace týkající se všech oblastí sociálně- 
patologických jevů. Zároveň by měli získat základní dovednosti, jak čelit 
negativním vlivům vrstevníků, mít rozvinutou schopnost vypořádat se 
s odmítnutím, zklamáním, selháním. Naučit se říkat ne, když nesouhlasí 
s návrhy a akcemi kamarádů. 
Důležité je, aby si učitelé získali důvěru žáků, aby jim mohli v případě 
potřeby pomoci. 

  
V naší škole se snažíme vytvářet vstřícné a klidné prostředí ke studiu         
a práci. Vytváříme a udržujeme klima bezpečí ve třídách. 

  
Snažíme se předcházet těmto rizikovým jevům: 
-  záškoláctví 
- šikana, násilí, 
-  divácké násilí,  
-  kriminalita, vandalismus, delikvence 
- extremismus 
-  rasismus, xenofobie 
-  užívání návykových látek 
-  onemocnění HIV/AIDS a další pohlavní nemoci 
-  sexuální zneužívání v rodině 
-  poruchy příjmu potravy 
-  patologické hráčství (gambling) 
-  netolismus 
- kyberšikana 

  
Ve školním roce se žáci zúčastnili několika přednášek na téma: 
-   Zdraví, pohlavní nemoci, zdravá výživa 
- Drogy, šikana, kyberšikana, gruming, majetková trestní činnost, 

volný čas atd. 
  

Velmi se nám osvědčila spolupráce s pracovníky MUZEA POLICIE ČR. 
   

Ve škole proběhla přednáška pro učitele na téma Prevence kriminality. 
Oba přednášející jsou zaměstnanci Krajského ředitelství Policie hl. města 
Prahy. 
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4) Ekologická a environmentální výchova 

Ve školním roce 2013/2014 byla využita nabídka  ekologických exkurzí 
od Magistrátu hl.m. Prahy ve spolupráci s EKOKOMEM a.s.                              
a EKODOMOVEM o.s. Exkurze navazovaly na probírané učivo ve 
zbožíznalství a obchodním provozu oboru Podnikání i Obchodník. 

Navštívené provozy:  Čistírna odpadních vod Tišice a Plastic  
Technologies and Products Neratovice. 

Žáci  oboru vzdělávání Obchodník se zúčastnili projektu „72 hodin – 
Ruku na to!“ vyhlášeného  Českou radou dětí a mládeže. Ve spolupráci 
s ekol. sdružením Koniklec uklízeli v říjnu opadané listí jírovce maďalu 
napadené obávaným škůdcem klíněnkou jírovcovou. 

Listí plnili do pytlů, které byly poskytnuty Magistrátem hl. m. Prahy. 
Akce proběhla ve 3 vnitroblocích v Praze 3. O akci byla pořízena 
fotodokumentace a zaslána pořádající organizaci ČRDM. 

35 žáků se zúčastnilo projektu konajícího se při příležitosti  Evropských 
dnů kulturního dědictví – zpřístupnění nemovité památky. Navštívili 
starou čistírnu odpadních vod v Praze 6, zhlédli parní stroje a další 
technická zařízení, prošli historickou stokou a seznámili se s prací 
architektů  a stavitelů této historické památky. 

Žáci prvního ročníku  obor Obchodník se zúčastnili soutěže „Staň se 
strážcem pralesa!“. Sbírali mobilní telefony, odevzdali 60 ks v ZOO, 
kterou za to zdarma navštívili a zároveň obdrželi diplomy „Strážce 
pralesa“. Sběrem starých nepoužívaných mobilních telefonů se podíleli na 
záchraně části gorilího pralesa. Telefony obsahují rudy s niobem          a 
tantalem, které se těží v centrální Africe – na místech, kde žijí gorily. 

I v letošním školním roce proběhla 2x charitativní sbírka použitého textilu 
a domácích potřeb pro zajištění humanitárního materiálu. Sbírku pořádala 
Diakonie Broumov. 

Koordinátorka EVVO se zúčastnila  Pražské konference EVVO pro 
učitele 2014. Kromě teorie byla konference zaměřena i na praktické 
ukázky činností na školních zahradách. Konference byla uspořádána 
Hlavním městem Praha ve spolupráci  s EKODOMOVEM a Probioligou. 
Poznámky přednášejících a lektorů konference byly vydány ve sborníku. 

 

Koordinátorka EVVO se také zúčastnila II. setkání koordinátorů 
environmentální výchovy v Praze konaného pod záštitou  starosty MČ 
Prahy 14. Absolventům semináře „Propagace a publicita školy v oblasti 
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EVVO“ bylo uděleno Klubem ekologické výchovy osvědčení                   
k provádění vzdělávacích programů. 

V červnu 2014 se koordinátorka EVVO zúčastnila semináře „Odpady              
a obaly“, pořádaného v systému dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků společností EKO-KOM. Součástí programu byla kromě 
odborné přednášky i praktická exkurze do provozu společnosti Pražské 
služby a.s. – Zařízení na energetické využití odpadu Praha – Malešice. 

Realizátorům projektu  Koncepce EVVO, tj. Ústavu pro ekopolitiku, 
o.p.s. byl zaslán zpracovaný  dotazník vystihující situaci EVVO v naší 
škole. 

Naše škola je zapojena do projektu „Recyklohraní“. Samozřejmostí je ve 
škole třídění odpadů – plastů, papíru, baterií, drobného elektrozařízení, 
oddělený sběr plastových víček od pet – lahví i sběr starých mobilních 
telefonů. 

Žáci se starají i o školní zahrádku – upravují zeleň, dříve nevzhledný 
dvorek. 

Z ekologických aktivit je pořizována fotodokumentace, která je využívána 
pro informační panely. Tyto jsou umísťovány na chodbách školy i ve 
třídách. 

 

5) Multikulturní výchova 

Již několik školních roků se v naší škole vyučuje předmět Multikulturní 
soužití.  
Je zařazen do oblasti společenskovědního vzdělávání a je zařazen do 2. 
ročníku denního nástavbového studia.  
Cílem tohoto předmětu je připravit mladou generaci na život v otevřené 
mnohokulturní demokratické společnosti. Měl by v žácích  pěstovat               
a rozvíjet toleranci a respekt k jiným etnickým, národním, kulturním             
a náboženským skupinám.  
Žáci by měli bez předsudků a chápavě přistupovat k příslušníkům minorit 
a uvědomovat si jejich složitější sociální situaci ve vztahu k majoritě. 
Současně jsou vedeni i k posilování úcty k vlastnímu národu, Evropě       a 
evropským tradicím.  
Součástí látky je i výchova k trvale udržitelnému rozvoji a překonávání 
bariér mezi „bohatým severem a chudým jihem“. 
 
 

6) Výchova k udržitelnému rozvoji probíhá  

a) v rámci výuky 
b) při besedách s odborníky v rámci výuky  
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c) při každodenním působení na žáky 

 

 

7) Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 

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

- 

 

8) Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

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

- 

 

9) Soutěže 

Naši žáci se během školního roku zúčastnili soutěže POPRASKU v těchto 
disciplínách: 

září  fotbal – chlapci, vítěz skupiny, prohra v semifinále 
říjen  přespolní běh – chlapci, 20. místo 

 listopad florbal – chlapci, 3. místo ve skupině 
   basketbal – chlapci, 3. místo ve skupině, celkově 5. místo 
 

březen silový víceboj – chlapci, 8. místo 
 
 

10) Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do 
mezinárodních programů 

- 

 
11) Spolupráce právnické osoby s partnery 

a) Úřad práce 

Spolupráce při náboru zaměstnanců, potvrzení o studiu – písemné 
vyžádání, dotazník oznámení o plnění povinnosti podílu OZP – 1x 
ročně. 
 

b) Seznam firem, kde studenti vykonávají odborný výcvik 
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- SPV 

K-TV SPV  s.r.o.          Praha l,  Nám. Republiky 8 
Inventaria s.r.o.            Praha 3, Ondříčkova 16 
Drapa sport SPV s.r.o.    Praha 8, Zdibská 2/229 
SPV – CENTRUM 3000 s.r.o.  Praha 4, Plovdivská 3400                            

- Smluvní pracoviště 
SPAR  ČOS s.r.o.          Praha 10, Nákupní 389 
Radomír Melíšek                         Praha 4, Za Zel. liškou 15 
AUTO  Jarov, s.r.o.                          Praha 3, Osikova  2 
Jiří Kubánek     Praha 10, Kodaňská 798/36 
Datart international a.s.    Praha 8, Pernerova 35 
MASO ANO     Praha 7, Milady Horákové 6 
Karel Blahuta     Praha 10, Vršovická 73 
BON DELIKATES s.r.o.    Praha 4, Pelhřimovská 302 
AUTO Styl a.s.     Praha 5, Jeremiášova 3 
Přerost a Švorc – auto, s.r.o.   Praha 6, Veleslavínská 39 
Porsche – Inter Auto CZ spol. s r.o.  Praha 9, Liberecká 12 
AUTO ADÁMEK, spol. s r.o.   Praha 4, K Vltavě 1114 
AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ  Praha 6, Pod Paťankou 217 
Hana Vaňkátová                                Praha 4,  Štúrova 7/1282 
AAO, s.r.o.                             Praha 3, Vlkova 365/19  
Truhlář a spol.,veřejná OS    Praha 8, Klapkova 36 

                    Jiří Volmuth        Praha 3, Domažlická 1506/2 
Byblos Catering Services, s.r.o.        Praha 7, Jirečkova 1007 
Billa, spol. s r.o.     Říčany, Modletice 67 
Michal Fleissner     Praha 6, Za Pohořelcem 4 
Jan Sváček      Praha 7, M. Horákové 78 
SPIN&FLY      Praha 2, Legerova 58/775 
Jaroslav Hrádek- Drogerie   Praha 5, Amforová 1922/1 
Jarolímek s.r.o.     Nový Knín, Na Flusárně 29 
Elektrouniversal  Hořánek   Praha 6, Šedivého 3 
Antonín Matek     Kostelec nad Labem, T.G.Masaryka  

Auto Palace  Spořilov s.r.o.          Praha  4, Na Chodovci 1 
Martin Nedopil     Praha 10, Kurčatovova 323 
Bauhaus k.s.     Brno, Strážní 7 
Kovoslužba Praha a.s.    Praha 1, Týnská 1053/21 
DM drogerie markt s.r.o.    České Budějovice, Jeronýmova 6 
M.A.T. spol. s r.o.     Plzeň, Na Roudné 324 
Verold  Benešov spol. s r.o.   Benešov, Na Červených vrškách 1490 
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- Hodnocení činnosti úseku odborného výcviku - 2. pololetí školního 
roku 2013/2014 

Začátkem 2. pololetí školního roku učitelky odborného výcviku     
ukončily klasifikaci  nehodnoceným žákům.  
Hodnocení žáků bylo zaznamenáno v žákovských knížkách             
a katalogových listech. 
Na prodejnách byla provedena kontrola znalostí BOZP. 
Průběžně byly prováděny hospitace na jednotlivých prodejnách,      
o nichž byly vedeny zápisy. 
Byly prováděny kontroly žáků a vedení dokumentace na 
pracovištích odborného výcviku. 
Hodnocení za měsíc únor zapsaly učitelky OV do žákovských 
knížek. 
Na základě hodnocení za 1. pololetí školního roku byla u některých 
žáků doporučena změna pracoviště. 
Byla hodnocena efektivnost výměny pracovišť žáků během 
školního roku. 
V učebnách školy probíhala výuka odborného výcviku žáků             
4. ročníků. 
Zahájena byla příprava zadání praktických maturitních zkoušek. 
Učitelky odborného výcviku se aktivně podílely na organizaci         
a realizaci dnů otevřených dveří, určených k náboru žáků na příští 
školní rok. 
Hodnotící schůzka předmětové komise proběhla za účasti všech 
UOV. 
Zástupkyně ředitele Bc. Masaříková se účastnila porad vedení, 
předávala poznatky a z nich plynoucí úkoly byly průběžně plněny. 
Probíhala realizace přestupů žáků z jiných škol. 

   V březnu probíhala příprava příjímacího řízení pro příští školní rok. 
Byla vedena dokumentace k přijímacímu řízení a následné přijímací 
pohovory. 
Při jednáních s rodiči a zájemci o studium učitelky odborného 
výcviku poskytovaly potřebné informace. 
Kontrolován byl průběh plnění souvislé odborné praxe žáků třídy 2. 
A. 
Pro žáky 4. ročníků bylo připraveno zadání praktických maturitních 
zkoušek. 
Nadále probíhala výuka odborného výcviku maturitních ročníků. 
Hodnocení zbývajících žáků v náhradním termínu bylo ukončeno    
a byl proveden jeho zápis v žákovských knížkách a katalogových 
listech. 
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Na pracovištích byly kontrolovány docházkové listy a plnění plánu 
učiva pro 2. pololetí školního roku, spolu se znalostmi                     
a dovednostmi jednotlivých žáků. 
S instruktory na pracovištích zástupkyně ředitele a UOV řešily 
problémy s docházkou a chováním žáků. Na jejich základě se 
účastnily výchovných komisí s žáky a jejich rodiči. 
Průběžně byly prováděny hospitace na jednotlivých prodejnách,      
o nichž byly vedeny zápisy. 
Měsíční hodnocení žáků bylo zaznamenáno v žákovských knížkách. 
Za účasti UOV byla zajištěna pedagogická praxe žáků ČZU. 
Zástupkyně ředitele pro odborný výcvik připravila podklady pro 
vyúčtování normativů neinvestičních nákladů u určených firem. 
Provozní porada proběhla za účasti všech zaměstnanců úseku 
odborného výcviku. 
Poznatky z porad vedení předávala zástupkyně ředitele pro odborný 
výcvik  a z nich plynoucí úkoly byly průběžně plněny. 
Během měsíce dubna byla činnost zaměřena na průběh 1. kola 
přijímacího řízení pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku. Byla vedena 
dokumentace k přijímacímu řízení a probíhaly přijímací pohovory 
s uchazeči. Následně byly oznámeny výsledky přijímacího řízení. 
Byli přijati zájemci v rámci přestupu z jiných škol a oborů 
vzdělávání. 
Dále probíhala příprava a realizace praktických maturitních 
zkoušek žáků  4. ročníků. 
Byla ukončena jejich výuka odborného výcviku a uzavřeno 
hodnocení za  2. pololetí školního roku. 
Zahájena byla příprava praktických závěrečných zkoušek žáků 
tříletého oboru Prodavač. 
Čtvrtletní hodnocení bylo uzavřeno s instruktory a UOV pracovišť, 
ve kterých žáci vykonávají odborný výcvik.   
Dále bylo na pracovištích kontrolováno plnění plánů učiva 
jednotlivých ročníků, docházky žáků a jejich chování. 
Průběžně byly prováděny hospitace na jednotlivých prodejnách,      
o nichž byly vedeny zápisy. 
Probíhala příprava 2. kola přijímacího řízení. 
Do žákovských knížek byla zaznamenána měsíční klasifikace žáků.  
V měsíci květnu se účastnili přijímacích pohovorů zájemci             
ze 2. kola přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení byly 
oznámeny ve stanoveném termínu. 
Nadále probíhala příprava závěrečných praktických zkoušek žáků 3. 
ročníků, výuka žáků na pracovištích i v učebnách školy.   
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Porada se zástupci pracovišť byla zaměřena na průběh závěrečných 
praktických zkoušek, jejich harmonogram a skladbu komisí při 
jejich vykonávání.  
Průběžně byly prováděny hospitace na jednotlivých prodejnách,         
o nichž byly vedeny zápisy. 
S instruktory a UOV na pracovištích byly řešeny problémy žáků, 
týkající se docházky, chování a plnění pracovních povinností. 
Žáci třídy 3.A vykonávali souvislou odbornou praxi, následně byl 
hodnocen její průběh, docházka a znalosti žáků. 
Kontrolovala se  docházka  žáků na pracoviště a plnění plánu učiva 
1. - 3. ročníků. Byla ukončena klasifikace žáků 3. ročníku oboru 
Prodavač. 
Zápis měsíčního hodnocení žáků z odborného výcviku byl veden 
v žákovských knížkách. 
Problémy jednotlivých žáků, kázeňská opatření a pochvaly byly 
projednány s rodiči na konzultačních třídních schůzkách.                
U některých žáků byla vedena výchovná komise. 
Zástupkyně ředitele a učitelky odborného výcviku se účastnily 
ústních maturitních zkoušek žáků 4. ročníků. 
Pro zájemce o studium bylo zahájeno 3. kolo přijímacího řízení.  
Začátkem měsíce června žáci 3. ročníků oboru Prodavač skládali 
písemnou závěrečnou zkoušku.  
Ve spolupráci s SPV a smluvními pracovišti školy byly podle 
stanoveného harmonogramu vykonávány závěrečné praktické 
zkoušky za účasti zástupců firmy a školy. 
Podle jednotlivých termínů se UOV školy, SPV a pracovišť 
účastnily ústních závěrečných zkoušek konaných v budově SOUO. 
Pokračovalo přijímací řízení uchazečů o studium v 1. ročníku 
SOUO. Zároveň probíhala jednání se zájemci o studium ve vyšších 
ročnících. 
Byla provedena kontrola docházky žáků na pracoviště, jejich 
klasifikace a plnění plánů učiva jednotlivých ročníků. 
Průběžně byly prováděny hospitace na jednotlivých prodejnách,      
o nichž byly vedeny zápisy. 
S učiteli a instruktory odborného výcviku bylo projednáno 
hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku. 
Výsledky hodnocení a docházky byly zapsány do katalogových 
listů a žákovských knížek. 
Žákům nehodnoceným z odborného výcviku byl oznámen termín 
dokončení klasifikace. 
Ve všech třídách bylo, za účasti třídních učitelů oznámeno 
hodnocení průběhu odborného výcviku ve druhém pololetí školního 
roku. 
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Zástupkyně ředitele a učitelky odborného výcviku byly přítomny na 
hodnotící konferenci. 
S žáky, jejichž výsledky neodpovídají studiu na střední škole, 
probíhalo jednání za účasti rodičů a třídních učitelů. 
Žáci byli zařazeni na jednotlivá pracoviště podle přeřazovacího 
plánu, byly připraveny změny pracovišť žáků. 
Byla provedena kontrola zařazení žáků nastupujících ke studiu po 
přerušení. 
Firmám majícím zájem o spolupráci při výchově žáků byly 
poskytnuty potřebné informace. 
Předběžně byla projednána spolupráce s firmami ve školním roce 
2014/2015 a připraveno smluvní zajištění. 
Zástupkyně ředitele pro OV připravila podklady pro vyúčtování 
normativů neinvestičních nákladů u určených firem. 
Poznatky z porad vedení předávala zástupkyně ředitele a z nich 
plynoucí úkoly byly průběžně plněny. 
Opakovaně byla při hodnocení 2. pololetí školního roku 
zaznamenána skutečnost, že nejvíce problémů vykazují žáci, kteří 
přestoupili během školního roku z jiných středních škol. Žáci přijatí 
v přijímacím řízení si osvojili pravidla výuky odborného výcviku, 
plnění povinností týkající se pravidelné docházky na pracoviště, 
omlouvání nepřítomnosti a plnění pracovních povinností. 
U žáků, kteří vykázali během pololetí neomluvenou absenci nebo 
kázeňské přestupky, byla vedena výchovná komise a vyvozena 
kázeňská opatření. 
Žákům, kteří pracovali nad rámec svých povinností v průběhu 
celého období, byly uděleny pochvaly učitele odborného výcviku. 

 

 

12) Další vzdělávání realizované právnickou osobou 

- 

13) Další aktivity, prezentace 

a) Občansky vzdělávací akce 

- Návštěva Židovského muzea – jejím cílem je seznámit žáky 
s židovskou kulturou a historií Židů v našich zemích  

- Film Nickyho rodina – cílem bylo přiblížit problematiku 
židovských dětí za 2. světové války a záchranu některých těchto 
dětí díky siru Nicolasi Wintonovi 

- Železná lady – cílem bylo přiblížit žákům významnou britskou 
premiérku, první ženu s touto funkcí ve Velké Británii 
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- Návštěva Muzea policie – snaha o prevenci kriminality  
- Přednáška Prevence kriminality a drogové závislosti – orientace 

v termínech, problematice a zákonech 
- Návštěva krytu Praha 2 – cílem bylo seznámit žáky 

s problematikou mimořádných situací v době studené války 
 

b) Ekonomicky a obchodně vzdělávací akce 

- Finanční gramotnost – cílem bylo rozšířit znalosti o finanční 
gramotnosti, eliminovat rizika zadlužení 

- Právní formy podnikání – přednáška firmy Akcelerace – cílem bylo 
aktualizovat znalosti o současných formách podnikání 

- Personalistika – přednáška firmy Akcelerace – cílem bylo seznámit 
žáky s problematikou navazování a ukončování pracovního poměru 

- Marketing – přednáška o významu, nových metodách a dnešním 
marketingu 

- Návštěva výstavy Vývoj peněz – pořádaná ČNB, zaměřená na 
vývoj peněz a měny, vznik a vývoj ČNB 

- Marketing – přednáška o současném marketingu a efektivitě práce 
- Využití franchesingu – pořádáno firmou Akcelerace – historie       a 

uplatnění franchesingu 
- Přednáška o náboru a výběru pracovníků, motivaci a firemní 

kultuře 
- Přednáška o náboru a možnostech zaměstnání pořádaná 

interaktivní formou 
- Podnikání – přednáška o změnách v podnikání, platných od 

1.1.2014 
 

c) Kurz první pomoci 

Kurz první pomoci „PRO ŽIVOT“ – projekt pod patronací IFMSA.cz 
– neziskové organizace International Federation of Midical Students 
Associations. 
Dne 8.11.2013 se konal v hodinách TV třídy 4.B 90-ti minutový kurz 
poskytování první pomoci. „PRO ŽIVOT“ je projekt studentů 
medicíny 1. lékařské fakulty UK, který má za cíl naučit běžné laiky 
základy první pomoci v reálných, život ohrožujících situacích. 
Lektorky plně zaujaly pozornost žáků hned na začátku originální 
autentickou nahrávkou telefonátu na linku 155. V této úvodní 
teoretické části kurzu motivovaly lektorky žáky k zájmu chtít 
poskytnout první pomoc. Stručně a jasně vysvětlily, co jsou stavy 
ohrožující život a jak je řešit. Zdůraznily význam rychlé a účinné 
laické první pomoci.  
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Následovala praktická část, kde byli žáci rozděleni do dvou skupin. 
V jedné se prakticky učili, jak zastavit krvácení tlakovým obvazem, 
jak zprůchodnit dýchací cesty, jak postupovat při autonehodě a při 
epileptickém záchvatu. V druhé skupině se žáci učili kardiopulmonální 
resuscitaci. Na dvou figurínách prováděli podle instrukcí nepřímou 
masáž srdce. 
V závěru, jako shrnutí, byly ještě puštěny dvě reálné nahrávky 
telefonátů na linku 155, na nichž si žáci zopakovali správný postup při 
ohlašování nehody. Lektorky zodpověděly všechny dotazy žáků.  
Kurz zcela splnil svůj účel. Žáci si osvojili nejen teoretické, ale            
i praktické dovednosti, které budou schopni v praxi použít. 
K úspěchu kurzu přispěl i uvolněný, zajímavý a osobní přístup 
lektorek. 
 

d) Náborové akce 

- Kulturní dům Kladno (14. - 16.10.2013) 

Prezentace středních škol Kladna, Prahy a okolí. Žáci základních 
škol a případní uchazeči o středoškolské vzdělávání měli příležitost 
se seznámit s nabídkou studia v blízkosti svého bydliště. 

- Centrum odborné přípravy Poděbradská, Praha 9    
 (17. – 18.10.2013) 

Pod záštitou městské části Praha 9 byla připravena pro žáky z Prahy 
a okolí akce, při které se za doprovodu soutěžních úkolů 
informovali o způsobu studia a organizaci výuky na středních 
školách, které se tohoto setkání účastnily. 

- Základní škola Chodov Praha 4 (7.11.2013) 

Každoroční setkání  s žáky Prahy 4 a přilehlých pražských částí 
pořádané základní školou. Návštěvníci mohli diskutovat se zástupci 
středních škol o nabídkách studia. 
 

- Rudná u Prahy  (12.12.2013) 

V místní základní škole se poprvé sešli žáci základních škol             
a uchazeči o studium z Rudné u Prahy a blízkého okolí                    
s pracovníky středních škol, kteří je informovali o možnostech 
vzdělávání. Po úspěšnosti této akce chce vedení školy toto setkání 
pořádat pravidelně.  

- v budově školy byly organizovány dny otevřených dveří:  

6.11.2013,  10.12.2013,  13.1.2014,  15.1.2014,  13.2.2014  
 

e) Schola Pragensis (21. – 23.11.2013) 
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Akce organizovaná školským odborem Magistrátu hlavního města 
Prahy zaměřená na představení středních škol. Je určená pro žáky 
základních škol, kteří hledají své budoucí uplatnění. 
Učitelky odborného výcviku zajišťovaly technickou přípravu               
a účastnily se samotné akce. 
Cílem této akce je poskytovat informace žákům, rodičům                     
a výchovným poradcům o studiu na střední škole. 
Studenti připravili zařízení stánku, jeho výzdobu, pomáhali s přípravou 
občerstvení a podávali informace účastníkům výstavy. 
Na materiálním zajištění se podíleli zástupci firem, ve kterých žáci 
vykonávají odborný výcvik. 
Tuto akci považujeme za velmi přínosnou pro získávání nových 
zájemců o studium v našem SOUO. 

 
f) Kulturní a vzdělávací akce 

Kulturní a vzdělávací akce v rámci ŠVP navazovaly na učivo 
především českého jazyka a literatury, literárního semináře, 
multikulturního soužití, dějepisu, estetické výchovy, občanského 
základu. Předcházela jim informace o autorech a jejich tvorbě, 
kontextu doby, výkladu uměleckých směrů a hnutí.  
V hodinách ČJ, EV, LS, MS, D, OZ následovaly besedy. Byly 
zaměřeny na téma, cíl akce a estetickou stránku.  
Kulturní akce, především divadelní a filmová představení a výstavy, 
byly velkým přínosem pro celkový rozvoj žáků. Žáci si prohloubili 
literární a historické vědomosti a estetické cítění se zřetelem na 
kultivovaný projev a rozvoj samostatného myšlení. Vytvářeli si 
pozitivní vztah ke kultuře a byl kladen důraz na pochopení důležitosti a 
angažovanosti uměleckých děl v kontextu s daným společenským 
děním. Žáci si doplnili základní vědomosti z přehledu literárních 
směrů, skupin a významných světových a českých osobností v různých 
druzích umění. Získali dovednost zařadit autora a jeho tvorbu do 
literárněhistorického kontextu a interpretovat jeho umělecké dílo. 
Žáci byli vedeni k uplatňování estetických kritérií ve svém životním 
stylu a k vytváření  estetického  pracovního prostředí.  
 
Žáci se zúčastnili těchto kulturních a vzdělávacích akcí: 

13.9. 2.A, 2.F Muzeum staré češtiny - Bubeneč 

19.9. 4.A, 4.B Výstava secese - Kampa 
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25.9. 3.A Výstava secese - Kampa 

26.9. P1.A, P1.B Výstava Tutanchamon - Výstaviště 

3.10. 3.A, 3.B Výstava Tutanchamon - Výstaviště 

21.10. 4.A, 4.B Židovské muzeum 

4.11. P1.A, P1.B Vinohradské divadlo – představení „Vstupte!“ 

8.11. 1.E Židovské muzeum 

15.11. 1.D Židovské muzeum 

19.11. P1.A, P1.B Divadlo ABC – představení „Markéta Lazarová“ 

21.11. 4.A, 4.B Divadlo Rokoko – představení „Panoptikum“ 

2.12. 2.A, 3.A Divadlo ABC – představení „Rváč“ 

10.12. 1.A, 1.B, 3.B Divadlo ABC – představení „Král Lear“ 

20.12. Obch., Podn. Kino Lucerna – film „Železná Lady“ 

15.1. P1.A,P1.B,2.A Národní divadlo – prohlídka divadla 

16.1. 1.A,1.B,P1.B Muzeum Policie ČR – „Prevence“ 

30.1. 3.F, 1.A Divadlo ABC – představení „Sen čarovné noci“ 

6.2. 3.A,3.B,P1.A Divadlo D 21 – představení „Nora“ 

7.2. P2.A, P2.B Židovské muzeum 
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14.2. 2.A,1.E,1.F Muzeum Policie ČR – „Prevence“ 

20.3. P1.A, P1.B Divadlo ABC – představení „Bylo nás pět“ 

2.4. 3.G, 3.D Muzeum Policie ČR – „prevence“ 

11.4. 3.A, 2.A Divadlo ABC – představení „Markéta Lazarová“ 

19.6. 3.A, 3.B Výstava – Dům U Kamenného zvonu – T. Burton 

 

14) Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, 
v době školních prázdnin 

-   
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V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

 

Česká školní inspekce 

 

Kontrola dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2                písm.  
d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

 

Termín – 2.5. a 5. – 7.5.2014. 

 

Kontrolované období – školní rok 2013/2014, jarní zkušební období. 

 

Předmět kontroly – kontrola dodržování vybraných ustanovení školského 
zákona, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících a prováděcích 
právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, 
vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, zaměřená na 
podmínky a průběh maturitní zkoušky, zejména kontrola § 80 odst. 5 
písm. a), b) a c), kontrola vybraných ustanovení § 80 a školského zákona 
a dalších ustanovení prováděcích předpisů. 

 

Kontrolní zjištění 
Ředitel školy zajistil podmínky pro řádný průběh maturitní zkoušky ve 
škole. Jmenoval hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury 
a zadavatele. Dále jmenoval členy zkušebních komisí, vyjma jejich 
předsedů. => Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního 
předpisu. 
Komisař zabezpečoval řádný průběh konání didaktických testů a písemné 
práce z německého jazyka. Zadavatelé zabezpečovali řádný průběh 
didaktických testů a písemné práce z německého jazyka v jednotlivých 
učebnách. => Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního 
předpisu. 

VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 

1) Běžné výdaje 
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Plnění dosažených výnosů 

Celkový objem výnosů z hlavní činnosti za hodnocený rok 2013 činil 
29 108 364,57 Kč.  

Z toho dotace ze státního rozpočtu (MŠMT - UZ 33353) byla poskytnuta ve 
výši 23 589 000 Kč, dotace MŠMT (UZ 33034) určená na rozvojový 
program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní 
zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období“ ve výši 
81 289 Kč a dotace na provoz z rozpočtu zřizovatele (UZ 00091) v objemu   
4 748 000 Kč. 

Celkem činily přidělené prostředky z nároků na prostředky státního rozpočtu, 
rozpočtu ÚSC a státních fondů (účet 67x) 28 418 289 Kč.  

Objem přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu (MŠMT – UZ 
33353) byl čerpán ve výši 23 589 000 Kč, tj. (100 %), dotace MŠMT (UZ 
33034) určená na rozvojový program „Podpora organizace a ukončování 
středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním 
zkušebním období“ byla čerpána dle rozhodnutí MŠMT č. j.: MSMT-
30928/2013-10 a č. j.: MSMT-30928/2013 ve výši 79 872 Kč (98,25 %)               
a dotace na provoz z rozpočtu zřizovatele (UZ 00091) byla čerpána ve výši       
4 748 000 Kč (100 %). 

Nevyužité finanční prostředky ze státního rozpočtu MŠMT (UZ 33034) 
určené na rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního 
vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním 
zkušebním období“ byly ve finančním vypořádání odvedeny dne 20. 01. 
2014 (VS 3303400376) do státního rozpočtu ve výši 1 417 Kč. 

Celkem činily výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtu 
ÚSC a státních fondů (účet 67x) 28 416 872 Kč.  

Kromě toho byly poskytnuty prostředky v následujícím rozsahu: 

Prostředky na ostatní běžné výdaje spojené s organizací ukončování 
středního vzdělávání maturitní zkouškou v podzimním zkušebním období 
ve vybraných školách, získaných prostřednictvím smlouvy mezi 
CERMATem a školou ve výši 18 160 Kč.  

Struktura výnosů v roce 2013 

Výnosy 
2013 29 108 364,57 Kč Dotace UZ 33353 23 589 000,00 Kč 

    Dotace UZ 33034 79 872,00 Kč 

    Dotace UZ 0091 4 748 000,00 Kč 
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    1. dotace celkem  28 416 872,00 Kč 

    

 

 

 
  

    Čerpání FO 109 063,00 Kč 

    Čerpání RF 0,00 Kč 

    Čerpání IF 180 000,00 Kč 

    2. celkem čerpání fondů  289 063,00 Kč 

    

 

 

 
  

    Výnos z prodeje služeb 10 700,00 Kč 

    Ostatní výnosy z činnosti 389 715,00 Kč 

    Úroky 2 014,57 Kč 

    

3. výnosy z činnosti 
celkem 402 429,57Kč 

    Součet 1. +2. +3. 29 108 364,57Kč 

 

Celkový objem výnosů z vlastní činnosti včetně čerpání z fondů činí 
402 429,57 Kč (bez doplňkové činnosti). 
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Struktura výnosů z vlastní činnosti (bez doplňkové činnosti) je 
následující: 

602 0320 výnosy za kopírování, vystavování druhopisů 10 700 Kč 

649 x ostatní výnosy z činnosti 389 715,00 tis. Kč 

 z toho: 

 649 0300 ostatní výnosy - mat. ples 370 389,00 Kč 

 649 0320 Ostatní 1 168,00 Kč 

 649 0321 smlouva mezi CERMATem a školou ve výši 18 160,00 Kč 

662 úroky 2 014,57 Kč 

 

Výnosy z doplňkové činnosti byly vykázány ve výši 459 241,22 Kč. Tyto 
výnosy byly oproti minulému roku vyšší o 30 tis. Kč, tedy o 7 %.  

Dosažené náklady 
Celkové náklady hlavní činnosti byly za rok 2013 čerpány v objemu 
29 108 364,57 Kč. Oproti upravenému rozpočtu jsou tyto náklady čerpány 
na 98,51 %.  

Z toho náklady hrazené ze státního rozpočtu: 
UZ 33353 byl čerpán v objemu 23 589 000 Kč, tj. 100 % z rozpočtu 
a 81 % z celkového objemu nákladů. 

UZ 33034 rozvojový program „Podpora organizace a ukončování 
středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách 
v podzimním zkušebním období“ byl čerpán ve výši 79 872 Kč, tj. 98 % 
z přiděleného rozpočtu a 0,27 % z celkového objemu nákladů. 

Náklady financované zřizovatelem: 
UZ 00091 byl čerpán ve výši 4 748 000 Kč, tj. 100 % z přiděleného 

 rozpočtu a 16,3 % z celkového objemu nákladů. 
Zbytek tvoří náklady financované z vlastních zdrojů, jež jsou vykázány ve 
výši 402 429,57 Kč. 

 

Upravený rozpočet celkových nákladů podle jednotlivých položek byl 
čerpán takto: 
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a) U spotřeby materiálu (účet 501) vykázáno čerpání ve výši 
395 417,77 Kč, tj. 100,11 % rozpočtu.  

b) U nákupu vody, paliv a energie celkem (účet 502) je vykázáno 
čerpání ve výši 794 319,09 Kč, tj. 99,91 % rozpočtu. 

c) Položka opravy a udržování (účet 511) – čerpána v objemu 
490 178,62 Kč, tj. 100,04 % z přiděleného rozpočtu.   

d) Položka cestovné (účet 512) ve výši 30 054 Kč, tj. 100,18 % 
z přiděleného rozpočtu.   

e) Položka náklady na reprezentaci (účet 513) ve výši 25 448,19 Kč, 
tj. 101,79 % z přiděleného rozpočtu. 

f) U položky ostatní služby (účet 518) vykázáno čerpání 
1 998 842,79 Kč. Jedná se o tzv. ostatní služby (např. služby 
smluvních pracovišť odborného výcviku, úklid, správa PC sítě, 
odvoz odpadků, poplatky za různé druhy revizních činností apod.), 
tj. 100,04 % z přiděleného rozpočtu. 

g) U položky mzdové náklady (účet 521) vykázáno čerpání v objemu 
17 055 451 Kč, tj. 99,76 % z přiděleného rozpočtu. 

h) U položky zákonné sociální pojištění (účet 524) vykázáno čerpání 
ve výši 5 763 016 Kč, tj. 99,99 % z přiděleného rozpočtu. 

i) U položek jiné sociální pojištění (účet 525), zákonné sociální 
náklady (účet 527) a jiné sociální náklady (účet 528) vykázáno 
čerpání ve výši 396 287,01 Kč, tj. 99 % z přiděleného rozpočtu. 

j) Jiné ostatní náklady (účet 549) jsou čerpány v objemu 463 092,60 
Kč. 

k) Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) činí 310 954 Kč, tj. 99,99 
% z přiděleného rozpočtu. 

l) Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) činí 
1 385 303,5 Kč, tj. 93,29 % z přiděleného rozpočtu. 

 

Hospodářský výsledek: 
Hospodaření v hlavní činnosti je vyrovnané, výsledek hlavní činnosti, jak 
vyplývá z předkládaných výkazů, je zisk ve výši 0 Kč.  
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Čerpání účelových dotací (v Kč): 

Vypořádání dotací poskytnutých v roce 2013 ze státního rozpočtu: 

UZ název Upravený 
rozpočet 
k 31. 12. 2013 

Skutečné 
čerpání 
k 31. 12. 2013 

Vráceno 
do 
rozpočtu 

33353 Celková dotace poskytnutá 
MŠMT 

23 589 000 23 589 000 0 

33034 Dotace MŠMT podpora 
organizace a ukončování 
středního vzdělávání maturitní 
zkouškou na vybraných školách 
v podzimním zkušebním období 

81 289 79 872 1 417 

 SOUČET 23 670 289 23 668 872 1 417 

Vypořádání neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2013 z rozpočtu hl. m. Prahy: 

00091 Provozní dotace 4 748 000 4 748 000 0 

 z toho: prostředky na platy 576 000 576 000 0 

 ONIV provozní 3 796 000 3 796 000 0 

 CELKEM 30 379 090 3 379 090 0 

 

  Schválený 
rozpočet 

Skutečné 
čerpání k 31. 

12. 2013 

K 
finančnímu 
vyrovnání 

00094 Investiční transfer  4 389 662   

 ORG 0042031 rekonstrukce 
kotelny 

2 178 000 2 049 338 128 662 

 ORG 0042084 rekonstrukce 
střešní krytiny a zateplení 

2 211662 628 193 1 583 469 
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2) Mzdová oblast 

Stanovený celkový limit na platy ze SR a MHMP ve výši 16 810,5 tis. Kč byl 
čerpán na 100 % (bez FO). Platy na doplňkové činnosti činí 77,-- tis. Kč.  

Limit ostatních osobních nákladů stanovených částkou 105,00 tis. Kč byl 
vyčerpán na 100 %. 

Odměny pracovníkům byly vyplaceny v rozsahu limitu stanoveného Radou 
HMP, UZ 0091, v částce 576,-- tis. Kč.   

Čerpání fondu odměn bylo schváleno zřizovatelem ve výši 150,00 tis. Kč, 
čerpáno ve výši 109,-- tis. Kč. 

 

POČTY A PLATY ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2013 A 2012 – HLAVNÍ ČINNOST 

  2013 2012 Index 2013/12 

fyzické osoby celkem 60 64 0,937 

průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců 

51,164 56,538 0,905 

celkové platy včetně FO 16919563 18594113 0,909 

celkové platy MŠMT a HMP 16810,5 18440,4 0,911 

 

Meziročně došlo k nárůstu průměrného výdělku zaměstnance o 0,5 %, tj. 
o 151,73 Kč na zaměstnance. 

Limit počtu pracovníků v hlavní činnosti stanovený ve výši 
53 přepočtených osob byl čerpán na 97 %, tj. ve výši 51,164 přepočtených 
osob. 

Na doplňkové činnosti byl vykázán přepočtený počet pracovníků ve výši 
0,4 osob. 

 

3) Doplňková činnost  

Předmětem doplňkové činnosti SOUO je v souladu se zřizovací listinou 
a živnostenským oprávněním především pronájem školní kuchyně a jídelny 
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provozovateli školního stravování, pronájem tělocvičen a učeben mimo dobu 
vyučování, výnosy z termínovaných vkladů a nájemné za užívání služebního 
bytu.  

Docílené celkové výnosy ve vztahu ke skutečnosti roku 2012 byly vyšší 
o 7 %, tedy o 30,-- tis. Kč. 

 

Struktura výnosů DČ byla následující: 

 v tis. Kč 2010 2011 2012 2013 Index 13/12 

602 0001 Sportovní akce tělocvičny  241 251 214 193 0,90 

602 0002 Příjmy za topení ve ŠJ   12 29 2,41 

602 0003  Příjmy za stravné ŠJ 38 12 6,5 0 X 

603 0001 Pronájem učeben   3 8 2,66 

603 0002 Nájemné (služební byt) 93 94 112 93 0,83 

603 0003 Pronájem prostor ŠJ od 1. 9. 
2012   60 120 2 

642 0001 Jiné pokuty a penále 0 6 0 0 X 

662 0001 úroky z termínovaných 
vkladů 0 7 20 16 0,8 

 Výnosy CELKEM 372 370 429 459 1,07 

 

Skutečné celkové náklady DČ byly čerpány ve výši 182 660,09 Kč, oproti 
skutečnosti minulého roku na 101 %, tedy o 2 tis. Kč vyšší. 
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Rozpočet nákladů doplňkové činnosti za rok 2013 byl čerpán takto (v tis. 
Kč): 

položka Čerpání 
2010 

Čerpání 2011 Náklady 
2012 

Náklady 
2013 

Index 13/12  

Potraviny 14 4 2,3 0 x 

Ostatní materiál 7 6 0 0 X 

DDHM 0 46 12 0 X 

Spotřeba energie 34 34 47 61 1,3 

Údržba, opravy 2 0 4 5 1,25 

Ostatní Služby 
celkem  

6 5 8 12 1,5 

Mzdové náklady 88 80 80 77 0,96 

Zák. soc. pojištění 22 20 20 19 0,95 

Zák. zdravotní 
poj. 

8 7 7 7 1 

Zák. soc. 
nákl.(FKSP) 

1 1 1 1 1 

Penále 0 11 0 0 X 

Dodatečné 
odvody daně         
z příjmu 

0 85 0 0 X 

CELKEM 182 299 181 182 1,005 

 

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti za hodnocené období je zisk 
v částce 276 581,13 Kč.  

Konečný hospodářský výsledek za obě dvě činnosti je zisk za hodnocený 
rok ve výši 276 581,13 Kč. 

Na základě Pravidel pro finanční vypořádání hlavní činnosti škol 
zřízených hl. m. Prahou a Pravidel doplňkové činnosti škol na rok 2013  
navrhujeme ze zisku z doplňkové činnosti v částce 276 581,13 Kč přidělit 
do fondu odměn částku 200 000 Kč, tedy ve výši 72,3 % dosaženého 
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zisku, zbývající částku 76 581,13 Kč navrhujeme přidělit do fondu 
rezervního. 

Investiční výdaje: 

  Schválený 
rozpočet 

Skutečné 
čerpání k 31. 

12. 2013 

K 
finančnímu 
vyrovnání 

00094 Investiční transfer  4389662 2677531 1712131 

 ORG 0042031 
rekonstrukce kotelny 

2178000 2049338 128662 

 ORG 0042084 
rekonstrukce střešní 
krytiny a zateplení 

2211662 628193 1583469 

 

V hodnoceném období byla dokončena realizace investiční akce 
č. 0042031 ORG 0042031 rekonstrukce kotelny. Na tuto investiční akci 
byly přiděleny investiční prostředky rozpočtu MHMP ve výši 2 178 000 
Kč, čerpáno bylo 2 049 338,-- Kč. Nevyčerpaná částka ve výši 128 662,-- 
Kč bude vrácena při finančním vyrovnání. 

Dále byla zahájena investiční akce č. 42084 ORG 0042084 rekonstrukce 
střešní krytiny a zateplení. Na tuto investiční akci byly přiděleny 
investiční prostředky rozpočtu MHMP ve výši 2 211 662,-- Kč, čerpáno 
bylo 628 193,-- Kč. Nevyčerpaná částka ve výši 1 583 407,-- Kč bude 
vrácena při finančním vyrovnání a je požádáno o její čerpání v roce 2014. 

Na základě usnesení RHMP č. 1103 ze dne 25. 6. 2013 bylo čerpáno 
z investičního fondu 180 000,-- Kč na malování a výměnu podlahových 
krytin a 120 000,-- Kč na pořízení kamerového systému. Na základě 
usnesení RHMP č. 1947 ze dne 23. 10. 2013 bylo čerpáno z investičního 
fondu 18 149,-- Kč na dofinancování kamerového systému. 

Zůstatek investičního fondu byl k 31. 12. 2012 vykázán ve výši 
1 494 948,34 Kč. Vytvořené odpisy za rok 2013 jsou vykázány v objemu 
310 954,-- Kč. Investiční transfer PO byl uskutečněn ve výši 4 389 600,-- 
Kč. Zdroje investičního fondu na rok 2013 jsou vykázány v objemu 
6 195 502,34 Kč. Skutečné čerpání investičního fondu v roce 2013 činí 
2 995 680,-- Kč. Celkový zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2013 je 
evidován ve výši 3 199 822,34 Kč. 
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VII. Další informace – hodnocení činnosti předmětových komisí 

1) Zbožíznalství 

a) Aktualizace učiva   

Témata týkající se legislativy spojené s potravinářským zbožím, 
jakostí a nezávadností výrobků byla doplněna o nové poznatky - 
Nařízení EU o ekologickém zemědělství - v ČR promítnuto do zákona 
č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, změny v komoditních 
vyhláškách – např. pro masné výrobky - k zákonu          č. 110/97 Sb., 
z ostatních nařízení pak -  FSC, PEFC, vyhlášku EU     o 
zaměnitelnosti drogistických výrobků, doplňky ke směrnici EU 08/04 
o bezpečnosti hraček.  

Nové informace byly zpracovány a zařazeny do výuky tak, aby 
výklad odpovídal aktuálnímu stavu v ČR a v EU. 

Byla doporučena aktualizace učiva oboru Prodavač, zaměření smíšené 
zboží 3. Ročník, tak, aby obsahová náplň témat odpovídala 
současnému stavu trhu a trendům. 
 

b) Zlepšení využití filmotéky doplněné o nové tituly  

Vyučující více využívali dostupné filmy, které jsou významným 
příspěvkem k rozvoji komunikace na odborné téma. Filmy pomocí 
zpětné vazby umožňují ověřit schopnost žáků porozumět 
sledovanému tématu. 

Doplněná stávající videotéka umožnila nahradit exkurze do výrobních 
podniků, z nichž některé jsou pro veřejnost v současné době 
nedostupné. 
  

c) Organizace exkurzí, které by názornou formou doplnily školní výklad 

Organizace exkurzí byla v letošním roce ztížena doznívajícím 
dopadem krize na některá odvětví, kam jsme exkurze tradičně 
pořádali (např. sklárny), a také u placených exkurzí (pivovary) 
extrémním zvýšením ceny za vstupné, které je často neadekvátní 
vzhledem k rozsahu prohlídky ve výrobním provozu. 

Podařilo se uskutečnit prohlídku recyklačních provozů a expozice 
minerálů a drahých kamenů Geosvět. Poznatky získané na exkurzích 
žáci zpětně uplatnili ve škole i u ZZ a maturity. 

 
d)  Funkční výzdoba učeben a chodeb 

V 1. patře byly vytvořeny nástěnky názorně doplňující učivo oboru 
Obchodník. 
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V učebnách byly umístěny nové samolepící energetické štítky EU – 
platné od roku 2013.   

Byla vytvořena schémata a obrazy využitelné jako výzdoba učeben, 
pomůcka při výuce či maturitních a závěrečných zkouškách (obuv, 
POP, Fair Trade …). 

 
e) Využívání návaznosti  zbožíznalství a marketingu v oboru Obchodník 

V rámci výuky ZB byly využívány marketingové prvky – zejména 
jednotlivé typy POS a POP materiálů a žáci byli seznámeni                 
s novinkami v tomto segmentu. Současně se formou prezentací 
firemních produktů před kolektivem zlepšuje schopnost odborné 
argumentace v kontaktu se zákazníkem. Žáci byli vedeni k tomu, aby 
dokázali posoudit význam POP a POS materiálů při prodeji výrobků  
a sami se o ně aktivně zajímali. 
 

f) Využívání návaznosti zbožíznalství a ekologie 

V rámci probíraných témat byly zdůrazňovány ekologické aspekty 
výrobků a výrob a byl vyzdvihován ekologický přínos novinek          u 
sortimentu  (obaly, papír, prací a čisticí prostř., nábytek, textil …).       

Žáci oboru Obchodník 3. ročník prezentovali projekt udržitelného 
rozvoje v textilním průmyslu. 

 
g) Prohlídky specializovaných prodejen využité jako doplňující prvek 

studia 

Např. Geosvět prodejna, Bohemia porcelán, sklo, šperkové kameny. 

Prohlídky byly organizovány dvojí formou: 

- tematická instruktáž ve škole spojená se zadáním konkrétních 
písemných úkolů žákům, které následně samostatně plnili               
v prodejně 

- výklad přímo v prodejně spojený s názornými ukázkami zboží 

Poznatky, které žáci získali, byly přínosem pro výuku a názornost 
přispěla k lepšímu pochopení učiva. 
 

h) Využívání internetu 
V průběhu pololetí byly žákům zadávány úkoly směřované ke 
zlepšení orientace na internetu a zvýšení schopnosti získávat                
a následně přehledně zpracovávat informace týkající se firem, 
prodejních  novinek, orgánů a systémů činných v rámci EU nebo 
udržitelného rozvoje. 
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i) Aktivní zapojení žáků do významných akcí obchodu 

- „Listopad 2013 – měsíc jakosti v EU“ 
- „Září – měsíc BIO potravin“ 
- „Volba spotřebitelů“ 
- Žákovské práce, vytvořené v rámci seznamování se 

s problematikou jakosti a BIO potravin, byly umístěny v učebně    
č. 2 a v 1. patře budovy, kde byly vystaveny po celý školní rok 

 
j) Využití obrazových příloh při ústní maturitní zkoušce 

V PowerPointu vytvořené obrazové přílohy byly aktualizovány           
a úspěšně použity při prověřování znalostí žáků u ústní maturitní 
zkoušky. Tento postup umožnil ověření praktických znalostí žáků 
v rámci jednotlivých sortimentních skupin zboží a současně pomohl 
zlepšit komunikaci žáka a vyučujícího během zkoušení. 

Nově byla zařazena maturitní otázka „Potravinářská legislativa          a 
nové směry ve výživě“. 

 
k) Aktivní přístup žáků oboru Prodavač ke zvolenému sortimentu 

Žáci byli směřováni k novinkám sortimentu s cílem pochopit význam 
neustálé inovace ve spotřebitelské nabídce. Přístup žáků k výrobkům, 
které sami osobně nepoužívají, je však velmi laxní.  

 
l)  Nepodařilo se: 

- zlepšit spolupráci vyučujících při výměně materiálů na síti 
- tvorba obrazových materiálů pro obor  Prodavač - což zůstává 

úkolem pro příští školní rok 
- zajistit zavedení internetu do učebny č. 16 – technické problémy 

 

 

2)  Učební praxe 

a) Tematické plány 

Plán pro 1. roč.  Podnikání – denní forma  a pro 2. roč. Podnikání – 
dálková forma bude vycházet ze ŠVP. 

b)  Cíl a obsah výuky 

V tomto vyučovacím předmětu žáci rozvíjí své schopnosti používat 
poznatky získané v jiných předmětech v praxi. 
Žáci jsou finančně gramotní, orientují se v nabídkách bankovního             
i nebankovního sektoru, uvědomují si rizika zadluženosti. Jsou schopni 
ohlásit živnost a splnit registrační a ohlašovací povinnosti. Učí se vést 



48 

podnikovou dokumentaci a ovládat základní ekonomické výpočty  - 
provést kalkulaci nákladů a cen, odpisovat majetek, vypočítat čistou 
mzdu apod. 

 
c) Učební pomůcky 

Živnostenský zákon 

Propagační materiály bank (vkladové a úvěrové produkty) 
Formuláře – JRF, daňové přiznání 
 

d) Odborná praxe 

Žáci denní formy vzdělávání v rámci tohoto předmětu vykonávali ve 
druhém pololetí během měsíce května dvoutýdenní odbornou praxi. 
Podnik si vybrali sami. Do konce února 2014 žáci obdrželi v tištěné 
podobě veškeré potřebné informace k praxi včetně okruhů činností, na 
které se měli zaměřit. 

Do konce března sdělili žáci vyučujícímu název zvolené firmy a jméno 
odpovědné osoby včetně tel. čísla. Po ukončení praxe vypracovali žáci 
hodnotící zprávu, což bylo nezbytnou součástí klasifikace za druhé 
pololetí.  

Osvědčilo se spíše slovní hodnocení vyučujícím, protože každý žák 
měl jiné podmínky na praxi. Vyučující sám rozhodne, do jaké míry 
ovlivnila úroveň této práce celkovou známku na vysvědčení. 

Odborná praxe byla desetidenní a konala se v termínu od 19. do 30. 
května 2014. 

 
 
 

Žáci se v průběhu praxe zaměřili zejména na tuto problematiku: 

- obecný popis firmy 
- organizační struktura 
- vybavení a uspořádání provozních prostor 
- podniková dokumentace 
- přijímání zaměstnanců 
- navázání kontaktu s dodavateli, způsob dodávek, zásobování 
- marketingová činnost – průzkum trhu, propagace, kontaktování 

odběratelů, distribuční cesty 
- organizační a pracovní řád 

 

3) Anglický jazyk 
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a) Státní maturity dopadly celkem dobře. Ústní maturity – 100% 
úspěšnost. Žáci převážně dálkového studia mají problémy s částí čtení 
a jazyková kompetence. 

b) Pro další a lepší úspěšnost pro získání státní maturity je nutné provádět 
poslechy a didaktické testy – možné stahovat z internetu. 

c) Odebírání časopisu Bridge  je vhodné, časopis obsahuje všechny části 
potřebné na státní maturitu, poslech, čtení a jazykovou kompetenci, 
zadávání esejí, reálie anglicky mluvících zemí, popisy a srovnávání 
obrázků pro 2. část ústní maturitní zkoušky. Bylo doporučeno  povinně  
odebírat časopis ve všech třídách, kde žáci uvažují o zkoušce 
z anglického jazyka. 

d) Pravidelně se zadávají eseje, délka 120-150 slov a 60-70 slov, je třeba 
řádně objasnit zadané úkoly. 

e) Je vhodné používat CD, DVD, poslouchat reálie anglicky mluvících 
zemí v originále. 

 

4) Německý jazyk 

a) Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka ve všech ročnících 
denního a dálkového studia podle ŠVP – obor Obchodník, Podnikání a 
Prodavač. Vyučující se ve výuce žáků zaměřili na procvičování čtyř 
základních dovedností s cílem porozumět německému jazyku 
v mluveném i písemném projevu, vyjádřit se k všeobecným tématům 
společenského života a prakticky využít znalosti ve svém budoucím 
povolání i osobním životě. 

b) Podle požadavků státní maturitní zkoušky byly do výuky německého 
jazyka v oborech Obchodník a Podnikání pravidelně zařazovány 
poslechy, rozhovory, mluvnická cvičení, popisy obrázků, četba 
s porozuměním a písemné práce. 

c) Jako doplňkový materiál k učebnicím byly využívány německé 
časopisy Freundschaft, Schuss a Das Rad. Všeobecná konverzační 
témata byla doplňována znalostmi reálií německy mluvících zemí, 
německé literatury, vědy, techniky a kultury. 

d) V oboru Prodavač byla slovní zásoba zaměřována na odbornou 
obchodní terminologii s cílem využít znalosti německého jazyka při 
práci se zákazníkem, pochopit jeho přání a umět ho obsloužit 
v německém jazyce. Při výuce byly používány tyto učebnice: Direkt     
1 a 2, Německy s úsměvem, nově Němčina – otázky  a odpovědi. 
V oboru Prodavač bohužel v současné době ustupuje německý jazyk 
jazyku anglickému v souvislosti s upřednostněním anglického jazyka 
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při výuce na ZŠ. Tato tendence neodpovídá potřebám znalosti  
německého jazyka v našich zeměpisných podmínkách i rostoucím 
formám spolupráce mezi ČR a německy mluvícími zeměmi v rámci 
EU. Doufáme, že se zavedením  povinné výuky druhého jazyka na ZŠ 
dojde opět k oživení výuky NJ na středních školách. 

e) Žáci začínají chápat náročnost státní maturitní zkoušky z cizího jazyka 
a věnují více času domácí přípravě. U některých ale stále přetrvává 
malá soustředěnost při výuce a špatná domácí příprava. Je třeba jim 
neustále připomínat význam studia NJ a vštěpovat správné studijní 
návyky. 

f) I v letošním roce pokračovala spolupráce se vzdělávacími institucemi, 
učitelé se zúčastnili konzultačního semináře k ústní zkoušce z NJ 
(organizátor – CERMAT). V rámci akce „šprechtíme“ pokračujeme ve 
vysvětlování významu znalostí NJ v našich zeměpisných podmínkách. 

g) Hodnocení státní maturitní zkoušky z NJ: 

Celkový počet maturujících žáků byl 9. Po absolvování zkoušek 
žáci vyjádřili tyto podněty – pro přepis odpovědí z poslechu do 
záznamového archu jsou 3 minuty krátká doba; bylo by vhodné 
prodloužit čas alespoň na 5 minut; u písemné části maturitní 
zkoušky jsou slabší a pomalejší žáci stresováni časem 60 minut pro 
vypracování dvou písemných prací. 

h) Tematické plány byly splněny. 

 

 

 

5) Společenskovědní předměty – dějepis, psychologie, občanská nauka             
a multikulturní soužití 

a) Většina žáků učivo zvládla, ale projevují určité nedostatky 
v samostatném uvažování a schopnosti se přesně a pregnantně 
vyjadřovat.  

b) Vyučující se snaží tento nedostatek odstraňovat zvýšenou samostatnou 
prací s textem, eventuálně i krátkými mluvními cvičeními. 

c) Někteří vyučující absolvovali v průběhu loňského školního roku 
školení na téma nejaktuálnějších otázek současnosti ČR a své poznatky 
předali i ostatním kolegům. 

d) Součástí hodin multikulturní výchovy se stala návštěva Židovského 
muzea, která se žákům zdála zajímavá. Dále se používají 
videonahrávky o humanitární pomoci a rozvojové spolupráci 
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společnosti Člověk v tísni a Adra. Všechny tyto akce mají rozšiřovat 
multikulturní cítění žáků a prohlubovat v nich toleranci. 

e) Učebnice na společenskovědní předměty u žáků nepožadujeme, 
důležité texty dostávají žáci namnožené (např. preambuli Ústavy, 
úvodní stať Základní listiny lidských práv). 

f) Téma „Ochrana za mimořádných událostí“ se zařazuje do učebních 
osnov všech postupných ročníků. Obsah je zaměřen na život ohrožující 
situace, jejichž řešení by měli žáci zvládat. Jednotlivé tematické 
okruhy jsou rozděleny do celého školního roku. 

g) Používané pomůcky: 
- Ústava 
- Obrazové pomůcky státních symbolů 
- Všeobecná deklarace lidských práv (zkrácená verze) 
- Základní listina lidských práv (zkrácená verze) 
- Příručka k EU 
- Mapy (zapůjčené z předmětu HOZ) 
- Ukázky filozofických textů (mapy – HOZ, obrázková publikace 

Život ve staletích) 
- Videokazety o vzniku člověka 
- CD s rasovou problematikou 
- CD s problematikou holocaustu 
- Pracovní listy projektu Sousedé 

 
 
 

 

6) Tělesná výchova 

a) výuka probíhala v souladu s tematickým plánem TV, vyučující 
absolvovali náslechy u kolegů v hodinách TV 

b) zranění a uvolnění žáci docházejí na TTK (teorie tělesné kultury) 

c) požadavky na doplnění sportovního nářadí a úpravu venkovního dvora 
pro možnost cvičení venku 

d) soutěže POPRASK 

e) pro předmět TTK se využívá učebnice: 
Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury, autoři – Jiří Kossl, Jan 
Štumbauer, Marek Waic, Učební text UK v Praze. Pro PP, 
fyziologii a anatomii se upravuje učivo dle odborných textů – 
převážně ze skript FTVS UK 
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7) Přírodní vědy 

a) Vypracování tematických plánů 

Na základě připomínek jednotlivých vyučujících přepracovala všechny 
tematické plány paní Krčíková.   

Jednotliví vyučující je obdrželi do 29. 8. 2013, vedení školy do 6. 9.  
2013. 

b) Používané učebnice  

Prodavač 

Chemie - Pumpr., Adamec M., Beneš P. a Scheuerová V.: Chemie. 
Základy přírodovědného vzdělávání, Fyzika - Štoll I.: Fyzika pro 
netechnické obory SOŠ a SOU, Zdravověda – Čevela R., Čeledová L., 
Dolanský H.: Výchova ke zdraví pro střední školy,  Základy ekologie - 
Červinka P. a kolektiv: Ekologie a životní prostředí 

Obchodník 

Základy přírodních věd -  Kvasničková  D.: Základy ekologie, Blažek 
J., Fabini J.: Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU             
nechemického zaměření, Štoll I.: Fyzika pro netechnické obory SOŠ           
a SOU   

Podnikání 

Učebnice pouze doporučujeme. Rozsah učiva v učebnici přesahuje 
obsah učiva daného tématickým plánem. Červinka P.                            
a kolektiv: Ekologie a životní prostředí Blažek J., Fabini J.: Chemie 
pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření, Štoll I.: 
Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU   

c)  Sjednocení požadavků na žáky 

d) Vzájemné hospitace  

Členové předmětové komise uskutečnili i v letošním školním roce 
vzájemné hospitace, aby získali nové podněty a nápady pro výuku. 

 

8) Speciální ekonomické předměty 

a)  plnění plánů učiva: 

- hospodářský zeměpis – plány učiva jsou splněny ve všech třídách 
- marketing a management – plány učiva jsou splněny ve všech 

třídách  
- právní nauka – plány učiva jsou splněny ve všech třídách 
- právo – plány učiva jsou splněny ve všech třídách 
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- zeměpis – plány učiva jsou splněny ve všech třídách 
 

b) plnění cílů výuky: 

- hospodářský zeměpis – cíle výuky jsou splněny 
- marketing a management – cíle výuky jsou splněny 
- právní nauka – cíle výuky jsou splněny          
- právo – cíle výuky jsou splněny         
- zeměpis – cíle výuky jsou splněny 

c) hospitace ve třídách: 

Kolegové si navzájem hospitovali ve výuce speciálních  
ekonomických předmětů. Uskutečnili další náslechové hodiny v jiných 
vyučovacích předmětech.  Provedené náslechové hodiny jsou zapsány 
v třídních knihách. 

d) učební pomůcky: 

 Učební pomůcky byly používány ve všech vyučovacích předmětech:  

- učebnice, sbírky zákonů, časopisy, noviny, prezentace, filmy, 
mapy, buzoly 

 
 
 

e) odborné exkurze, akce   

      Rozvojové projekty Praha – Seminář Akcelerace: 

- seznámení s problematikou personalistiky, managementu                
a marketingu v podnikání 

- prezentace, názorné přehledy na tabuli, manažerské hry – soutěže 
- velmi poučné a zajímavé 

      Zeměpisná vycházka na vrch Petřín: 

- kulturní zajímavosti – pomníky slavných osobností 
- rozhledna – informace o vzniku, výška a další zajímavosti 
- petřínské podzemí – štola 
- flóra – stromy, květiny – poznávání  

 
f) maturitní zkoušky: 

Maturitní zkoušky se uskutečnily v pěkně vyzdobených učebnách 
školy. Byla zde příjemná atmosféra. 

Maturitní předměty: marketing a management, právo – obor 
Podnikání,  právní nauka je součástí maturitních otázek z ekonomiky – 
obor Obchodník. 
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Úroveň znalostí žáků v těchto předmětech byla průměrná, lepší 
znalosti byly u dálkového studia. 

g) zhodnocení, připomínky, nápady:  

- hospodářský zeměpis – žáci mají přehled o hospodářství                    
a politickém zřízení jednotlivých států světa, jsou seznámeni               s 
geografickými zajímavostmi 

-  marketing a management – marketing: žáci znají problematiku trhu 
EU a světového trhu - mohou provést jednodušší marketingový 
výzkum, management: žáci mohou řešit modelové situace v oblasti 
řízení nižšího managementu a menších organizačních jednotek                                  

-  právo a právní nauka – během školního roku bylo nutné aktualizovat 
učivo,  a to velmi podstatně – nový občanský zákoník s účinností od     
1. 1. 2014 a novelizace souvisejících předpisů => značná část učebnice 
Právo pro střední školy pozbyla platnost, ale učebnice je nově vydaná 
a aktualizovaná – pro školní rok 2014/2015 - žáci mají základní 
přehled v právních otázkách, mají znalosti a dovednosti v oblasti práva     

-   zeměpis – žáci chápou nutnost ochrany životního prostředí – třídění 
odpadu, vztah k přírodě, bude potřebné zajistit mapy Prahy, žáci se     
v nich naučí orientovat a budou vyhledávat kulturní památky a další 
zajímavosti v hlavním městě, jedna vyučující vypracovala pracovní list 
k videu – téma Čechy (kvíz o ČR – práce s mapou) - velmi zajímavě 
zpracováno => podpora zájmu žáků o zeměpis 

h) zhodnocení vyučovacích předmětů: 

Hospodářský zeměpis 
- žáci mají poznatky o geosféře, o globálních problémech lidstva 
- vyhledají jednotlivé státy na mapě světa a jejich hlavní města 
- znají politické zřízení většiny zemí, stav populace 
- mají přehled o hospodářské vyspělosti států světa – soběstačnost, 

export a import 

Akce: Poznávací vycházky – Pražský hrad, parky a zahrady, 
hospodářství v Praze – třídy: obchodník 

Poznávání států světa pomocí internetu – seminární práce, promítání 
filmů. 

Marketing a management  
- žáci využívají základní poznatky ohledně řízení organizačních celků 
- mají znalosti o základních možnostech řízení obchodních firem 
- řeší jednodušší problematiku v modelových situacích 
- využívají poznatky z oblasti marketingových činností  
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- znají základní strategie firem – strategie diferenciace trhu, stanovení cen 
a distribuce 

- provádějí jednoduchý marketingový výzkum, řeší účinnost propagace       
v různých médiích 

Akce: Rozvojové projekty Praha – Seminář Akcelerace: třída 3. B, P 
1.A 

- seznámení s problematikou personalistiky, managementu                 
a marketingu v podnikání 

- prezentace, názorné přehledy na tabuli, manažerské hry – soutěže 
 

Právní nauka   
- žáci řeší právní vztahy a používají právní dokumenty k řešení dané 

problematiky 
- jsou seznámeni s možnou právní problematikou zaměřenou na 

obchod, zejména na ochranu spotřebitele 
- orientují se v základních právních normách 

Právo  
- žáci používají znalosti ze základů různých právních odvětví 
- jsou seznámeni s právní problematikou zejména v oblasti podnikání 
- řeší právní vztahy a používají ke své práci právní dokumenty 

 

Zeměpis   
- žáci mají poznatky o současném světě i o událostech, které se 

v něm dějí 
- chápou základní pravidla a trendy vývoje integrace a globalizace 

hospodářství 
- mají přehled o cestovním ruchu 
- znají některé významné historické a kulturní památky v Praze 
- prakticky se orientují v krajině, pracují s mapou a buzolou 

Akce: Poznávací vycházky – Pražský hrad, kulturní památky, parky         
a zahrady v Praze - třídy: 3. ročníky – prodavač 

 

9) Administrativa prodejny, Písemná a elektronická komunikace, 
Korespondence 

Schůzka předmětové komise se konala v průběhu tohoto školního roku 
čtyřikrát. Žáky mají stálý zasedací pořádek, který je k dispozici pro 
vyučující v případě suplování. Zasedací pořádek je uložen na stolku 
katedry s názvem třídy a jménem vyučujícího.  
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Každý žák má svůj počítač, za který zodpovídá. Žáci mohou na svém 
počítači ukládat své vyhotovené písemnosti. Mají vyhotovenou svoji 
složku, která je nadepsána jménem žáka.  

Tematické plány byly splněny ve všech bodech. 

Cíl vzdělávacího procesu prvního ročníku oboru Prodavač ovládat 
desetiprstovou hmatovou metodu bez zrakové kontroly byl splněn          
u většiny žáků. 

Žáci 2. ročníku oboru Prodavač, Obchodník a Podnikání zvládli 
obchodní korespondenci, především si osvojili vytváření obchodních 
dopisů mezi dodavateli a odběrateli včetně vypracování faktury. 
Absolventi třetího ročníku oboru Prodavač a Podnikání vyhotovují 
písemnosti vyplývající z ŠVP. 

 

 

10)  Český jazyk a literatura, literární seminář, estetická výchova 

Ve školním roce 2013/2014 se učitelé zaměřili na kultivovaný projev žáků 
s ohledem na srozumitelnost, souvislost, věcnost a správnost, dále na 
prohlubování estetického cítění, vytváření pozitivního vztahu ke kultuře a 
uvědomění si vzájemného propojení různých kultur v celosvětovém 
měřítku. Byl kladen důraz i na pochopení důležitosti        a angažovanosti 
uměleckých děl v kontextu s daným společenským děním. 

V českém jazyce a literatuře se vyučující zaměřili na zkvalitňování 
kultivovaného ústního a písemného projevu žáků, rozvoj komunikačních 
schopností a dovedností. 

Byl kladen důraz na správné a srozumitelné vyjadřování  bez 
pravopisných a stylistických chyb, rozvoj logického a kreativního myšlení 
(jazyková   a stylistická cvičení, slohové práce, didaktické testy), na práci 
s jazykovým a uměleckým textem (četba, interpretace                   a 
porozumění textu, chronologické souvislosti). 

U maturitních ročníků byl charakter výuky především zaměřen na  tři části 
státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury – byla sledována 
průběžná činnost žáků (jejich četba a usměrňovaná příprava 
charakteristiky uměleckých děl, slohová cvičení, interpretace textů, 
didaktické testy). Výsledky maturitní zkoušky byly nepatrně horší 
v porovnání s minulým školním rokem, špatné výsledky většinou 
odpovídaly vědomostním znalostem v průběhu studia, nezájmu o četbu, 
nedostatečné přípravě – byla vyvozena závěrečná opatření (důraz na 
četbu, interpretaci textu, stylistická cvičení, literární a jazykové texty, 
spisovné vyjadřování). 
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Žáci ze všech oborů denního i dálkového studia se zapojili do literární 
soutěže naší školy v podzimním kole projektu MF Dnes: „Studenti čtou        
a píší noviny“. Ve výuce byl kladen důraz na samostatnou tvůrčí činnost 
s literárním a publicistickým zaměřením. Novinové články byly vhodnou 
příležitostí pro seberealizaci a u maturitních ročníků byly možností 
k dalšímu procvičování  písemného kultivovaného projevu. 

V literárním semináři si žáci osvojili základní vědomosti z přehledu 
literárních směrů, skupin a významných světových a českých osobností. 
Získali dovednost zařadit autora a jeho tvorbu do literárněhistorického 
kontextu a interpretovat umělecká díla. 

Žáci ve výuce aktivně využívali audiovizuální techniku, především 
pracovali v odborné učebně, aplikovali poznatky při interpretaci 
literárních textů (analýza, porovnání s originálním zněním aj.) a různých 
literárních příruček. Byl kladen důraz na samostatnou a tvořivou práci, 
prezentaci, přednes, citace literárních ukázek a celkové porozumění textu. 
Práce s uměleckým textem byla i vhodnou přípravou k ústní maturitní 
zkoušce s důrazem na interpretaci děl z povinné četby. V každém pololetí 
žáci zpracovávali projekty na zadaná témata a dílčí referáty. 

Vztah žáků k tomuto předmětu byl vesměs kladný, splnil očekávané cíle, 
rozvíjel vztah k literatuře a jiným druhům umění, formoval estetické 
cítění, prohluboval porozumění uměleckému textu a byl vhodnou 
doplňující přípravou k ústní maturitní zkoušce. 

V estetické výchově si žáci doplnili základní vědomosti z přehledu 
literárních směrů, skupin a významných světových a českých osobností 
v různých druzích umění. Získali dovednost zařadit autora a jeho tvorbu 
do literárněhistorického kontextu a interpretovat jeho umělecké dílo. 

Doplněním výuky estetické výchovy se staly kulturní akce, především 
divadelní a filmová představení nebo výstavy, které byly velkým 
přínosem pro celkový rozvoj žáků. Výsledkem bylo prohloubení 
literárních vědomostí a prohlubování estetického a vlasteneckého cítění. 

Ve druhém patře školy byly instalovány nástěnky k výuce estetické 
výchovy na téma „Státní svátky ČR“. 

Kulturní akce navazovaly na učivo především českého jazyka a literatury, 
historie, estetické výchovy. Předcházela jim informace o autorech a jejich 
tvorbě, kontextu doby, výkladu uměleckých směrů a hnutí. 

Žáci si prohloubili literární a historické vědomosti a estetické cítění se 
zřetelem na kultivovaný projev a rozvoj samostatného myšlení. Vytvářeli 
si pozitivní vztah ke kultuře a byl kladen důraz na pochopení důležitosti          
a angažovanosti uměleckých děl v kontextu s daným společenským děním. 
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Žáci byli vedeni k uplatňování estetických kritérií ve svém životním stylu 
a k vytváření estetického pracovního prostředí.  

11)  Matematika 

PK zhodnotila :   a) přijímací zkoušky – průměrná úroveň 
                                      b) maturitní zkoušky – úspěšnost velmi malá 
        

Na základě výsledků maturitní zkoušky rozhodlo vedení školy přidat 
jednu vyučovací hodinu matematiky v 1. ročníku oboru Obchodník.        
V maturitních ročnících oboru Obchodník a denní nástavby Podnikání 
bude zaveden nový předmět „Cvičení z matematiky“, kde se budou 
procvičovat problematické matematické celky. U oboru Prodavač byla ve 
třetím ročníku přidána půlhodina pro získání lepšího matematického 
přehledu, který žáci využijí při přípravě na závěrečné učňovské zkoušky. 
 
PK konstatovala, že všichni vyučující matematiky splnili tematické plány. 
 
PK zhodnotila školní rok 2013/14: 

- učivo, které se vztahuje k praxi a dá se předvést na praktických 
úlohách, většina žáků zvládá 

- většině žáků dělají problémy numerické výpočty (bez kalkulačky), 
zvláště písemné dělení a zlomky 

- učivo abstraktního charakteru dělá problémy v 1. ročníku                 
u  Prodavačů i u Obchodníka   
Jsou to algebraické výrazy, ale i řešení rovnic a nerovnic s absolutní 
hodnotou. Ve vyšších ročnících Obchodníka a nástavby je to 
analytická geometrie 

- při řešení slovních úloh žáci často nerozumí danému textu,              
nesoustředí se na čtený text, ale také si text často pořádně nezapíší 

- většině žáků chybí větší ctižádost dosáhnout lepších výsledků. 
- na opravné zkoušky připraví každý z učitelů příklady 

 

12) Ekonomika a obchodní provoz 

a) Plnění tematických plánů 

Tematické plány byly průběžně plněny. Vyučující byli již v září  
poučeni o nutnosti  aktualizace učiva, zejména v ekonomice 
(novelizace zákonů – občanský zákoník, zákon o obchodních 
korporacích, který nahradil obchodní zákoník od 1. 1. 2014).  
Změny je nutné průběžně zapracovávat do výkladů (učebnice 
staršího data vydání).  
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Kladně je hodnocena spolupráce s vyučujícími účetnictví 
(mezipředmětová vazba). Většina vyučujících spolupracuje, čímž se 
výuka sjednotila a zkvalitnila. 

 
b) Hodnocení výsledků za 2. pololetí šk. roku 2013/14 

Hodnocení předmětu ekonomika a obchodní provoz se jeví jako 
průměrné a odpovídá charakteristice našich žáků. Velké problémy 
se vyskytují zejména v oboru Obchodník. Někteří žáci byli nuceni 
změnit obor Obchodník na obor Prodavač, kde vykazují daleko 
lepší výsledky, což potvrzuje, že jimi vybraný obor byl omyl.              

S narůstajícími výchovnými problémy je ztížena i výuka. Ve 
většině tříd se jedná zejména o značnou absenci žáků. Je třeba více 
času na procvičování, vysvětlování a opravu testů, při kterých je 
látka opětovně vysvětlována. Žáci většinou nejsou schopni 
samostatné práce a jen málo z nich se aktivně zapojuje do výuky. 
Kladně je hodnocena spolupráce s třídními učiteli, která vede 
k lepšímu poznání žáků a tím i ke zlepšení individuálního přístupu  
k žákům i hodnocení jejich studijních výsledků. 

  
c) Zhodnocení maturitních zkoušek 

I v letošním roce se maturitní zkoušky skládaly ze státní části (ČJ, 
M, cizí jazyk) a profilové části MZ. 
Profilová zkouška u oboru Podnikání byla povinná z ekonomiky 
podniku, řízení podniku a účetnictví. Zkouška z ekonomiky            a 
řízení podniku probíhala formou ústního zkoušení, z účetnictví 
formou praktické zkoušky (souvislý příklad písemně – 300 min.). 

Celkové hodnocení nástavbového studia je kladné a žáci vykazují 
lepší výsledky než žáci denního studia. Propagační materiály           
a dokumenty s příslušnými tématy z bankovnictví, pojišťovnictví, 
finančnictví apod. zkoušení zpestřilo a přidalo na odbornosti. Právě 
na práci s dokumentací a materiály bylo zřejmé, že žáci umí 
aplikovat teorii v praxi a tudíž jsou pro praxi na úrovni středního 
managementu dobře připraveni. 

U oboru Obchodník, pokud nebereme v úvahu státní maturitní 
zkoušku, byly povinným maturitním předmětem ekonomika, 
obchodní provoz  a účetnictví, dalším předmětem bylo 
zbožíznalství. Maturitní zkouška z obchodního předmětu měla 
formu praktické zkoušky  a  skládala se ze dvou částí, a to 
obchodně provozní administrativy  a vypracování úkolu dle zadání 
a prověření znalostí z obchodně provozní problematiky, druhou 
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částí zkoušky bylo účetnictví taktéž formou praktické zkoušky na 
PC v programu POHODA. 

Zkouška z ekonomiky měla charakter ústního zkoušení před komisí. 
Hodnocení probíhalo podle vnitřní směrnice školy (Hodnocení 
zkoušek profilové části maturitní zkoušky). Zbožíznalství mělo 
formu ústního zkoušení před zkušební maturitní komisí. Úroveň 
této zkoušky je na vysoké odborné úrovni. 

Výkony žáků u maturitních zkoušek odpovídaly převážně průběžné 
klasifikaci během studia. Výsledky maturitních zkoušek byly 
hodnoceny jako průměrné až podprůměrné a celkově odpovídaly 
hodnocení na celonárodní úrovni. 

Maturitní zkoušky byly dobře zajištěny jak po odborné stránce, tak 
organizačně. 

Členové komise vytvářeli příjemné prostředí, přestože zkoušení 
bylo náročné, ale objektivní. 

Průběh maturitních zkoušek byl kladně hodnocen i ze strany 
předsedů komisí. 

d) Zhodnocení závěrečných zkoušek obor vzdělávání – Prodavač – 
smíšené zboží a motorová vozidla 

Ve školním roce 2013/14 bylo pro tříleté obory opět jednotné 
zadání závěrečných zkoušek (NUV). Přestože zadání bylo náročné, 
musíme  konstatovat, že výsledky písemných závěrečných zkoušek 
jsou hodnoceny kladně. Rovněž ústní část ZUZ byla hodnocena 
kladně, výsledky žáků odpovídaly průběžné klasifikaci během 
školního roku. Kladné hodnocení vyplývá i ze skutečnosti, že 
většina žáků má zájem o nástavbové studium na naší škole               
a uvědomuje  si náročnost, která je ve výuce kladena na žáky,         
a také z vidiny státních maturitních zkoušek. 

e) Spolupráce 

V letošním roce jsme byli požádáni o spolupráci s NUVem (Dr. 
Demková) na přípravě Metodiky odborného výcviku. Na této 
metodice bude spolupracovat Mgr. Mojmír Novotný a Ing. Lydia 
Čistá, která je koordinátorkou celého projektu. Ředitel školy je 
průběžně informován  o průběhu práce na metodice a o jednáních 
s Dr. Demkovou. 

 
f) Práce komise  



61 

V průběhu školního roku je hodnocena kladně. Členové se scházeli 
podle potřeb a podle jednotlivých oborů. Aktuální otázky                 
a případné problémy byly řešeny průběžně a individuálně.  

Vyučující se účastní seminářů i se třídami, kde vyučují odborné 
předměty (v letošním roce jsme se zúčastnili zejména seminářů 
pořádaných firmou Akcelerace –  rozvojové projekty Praha, 
zaměřených na problematiku týkající se změn v souvislosti  
s novelizací občanského a obchodního zákoníku, od 1. 1. 2014 
zákon o obchodních korporacích). 

Všem vyučujícím jsou k dispozici odborné časopisy a publikace, je 
možnost zakoupit odbornou literaturu a právní normy.  

Během školního roku se i žáci zúčastnili různých soutěží, výstav          
a exkurzí,  které  byly odborně zaměřeny zejména na ekonomickou 
oblast a oblast životního prostředí. Pro žáky je to významná pomoc 
v oblasti aplikace teoretických znalostí v praxi, na což je kladen 
důraz nejen při výuce, ale i u maturitních zkoušek.   

 

13) Účetnictví  

a) Tematické plány a jejich plnění, aktualizace učiva 

Na 4. schůzce předmětové komise (dále jen PK) byla zhodnocena 
práce PK ve školním roce 2013/2014. Všechny vyučující uvedly, že 
tematické plány splnily v celém rozsahu. 

 
Učivo bylo průběžně ve všech ročnících aktualizováno v návaznosti na 
změny v předpisech pro účetnictví a podle změn v daňových aj. 
navazujících zákonných opatřeních a předpisech. Členky komise 
rovněž prováděly vzájemné náslechy, aby své vyučovací hodiny 
sjednotily a zkvalitnily. Všechny náslechové hodiny jsou zapsány 
v třídních knihách.  

 

b) Závěrečné zkoušky proběhly opět podle jednotného celostátního 
zadání 

Žáci učebního oboru Prodavač již pátým rokem skládali jednotnou 
závěrečnou zkoušku. 
Daňová evidence je u NZZ  zařazena do písemné části závěrečných 
zkoušek – v každé variantě byly daňové evidenci věnovány 1 - 2 
příklady. V prvním příkladu zapisovali žáci do deníku příjmů              a 
výdajů, v druhém příkladu vyplňovali účetní doklad. 
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Vyučující, které žákům daňovou evidenci opravovaly, uvedly, že řada 
žáků dokázala příklady vyhotovit s plným počtem bodů, většina žáků 
je pak zvládala velmi úspěšně. Někteří žáci dokonce považovali 
příklady za jednoduché. Výuka daňové evidence je na naší škole na 
velmi dobré úrovni a znalosti žáků jsou velkou zásluhou kvalitní práce 
vyučujících.  

Žáci se u NZZ zlepšili i v matematice. S přípravou žáků na obchodní 
počty (které jsou součástí NZZ) pomohly vyučující. S žáky 3. ročníku 
zopakovaly příklady z obchodních počtů  - procentuální počet, plnění 
plánu, snížení či zvýšení ceny, kalkulace prodejní ceny atd.                     
(v tematickém plánu jsou tyto příklady v 1. ročníku v matematice). 
Řada žáků z obchodních počtů dosáhla plného počtu bodů. Rádi 
bychom jim za tuto práci (navíc) s 3. ročníky poděkovali. 
 

c)  Maturitní zkoušky 

Maturitní zkoušky z účetnictví byly letos rozšířeny o více variant. 
Praktická maturitní zkouška z Účetnictví u oboru Obchodník – byla 
součástí předmětu Účetnictví a obchodní praxe – obsahovala 35 
účetních případů a měla poměrně náročný obsah. Stejně jako 
v předchozích letech byla konána na počítači v účetním programu 
Pohoda. Zadání připravily předsedkyně a vyučující (1 variantu). Žáci 
měli na zpracování 180 minut – museli prokázat, že umí prakticky na 
PC zaúčtovat nákup a prodej zboží (hotově i na fakturu), rozlišit 
v zadání dlouhodobý a drobný majetek a dokázat nákup dlouhodobého 
a drobného majetku zaúčtovat, u dlouhodobého správně nastavit účetní 
i daňové odpisy, dále zaúčtovat úhrady faktur a různé vzniklé náklady, 
dokázat je časově rozlišit, ovládat pokladní operace (včetně schodků a 
přebytků), zaúčtovat vzniklou škodu na zboží aj. úkoly, se kterými se 
v praxi mohou setkat.  
V závěru žáci vytiskli účetní deník, který zobrazil všechny operace, 
které zaúčtovali. Praktická zkouška byla hodnocena body.                    
U praktické zkoušky většina žáků uspěla (neuspěl jen jeden žák, který 
stejně opakuje ročník, protože je slabý ve více předmětech). 
Velmi dobré výsledky jsou velkou zásluhou jak píle žáků, tak                     
i vyučujících. 

Praktická maturitní zkouška u nástavbového studia – byla hodnocena 
jako samostatný předmět na vysvědčení – letos si žáci losovali ze 2 
variant, které vypracovala předsedkyně komise. Vyučující pak 
pomohly s kontrolou, přepočítáním zadání, nafocením a přípravou 
složek pro každého žáka (každý žák měl složku s 15 stránkami zadání, 
účtovou osnovou a výtahem z daňového zákona). Jednalo se                
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o poměrně rozsáhlý souvislý účetní příklad včetně uzávěrky, na jehož 
vypracování měli žáci 300 minut.  Souvislý příklad zvládali žáci 
s vysokým počtem bodů, a to nejen na denním, ale i dálkovém studiu. 
U dálkového studia museli žáci i učitelé vynaložit velké úsilí, aby 
výuku tak dobře zvládli. Maturitní příklad má obdobný rozsah jako na 
obchodních akademiích. 
Velkým úspěchem pak je, že z nástavbového studia uspěli u praktické 
zkoušky z Účetnictví všichni žáci, což je zásluhou snahy nejen žáků, 
ale i pedagogů, kteří je na maturitní zkoušky velmi pečlivě 
připravovali. 

d)  Počítačové zpracování účetnictví  

Doporučujeme,  aby třída 3. ročníku oboru Obchodník měla možnost 
se dostat k počítači 1x týdně (tj. skupina alespoň 1x za 14 dní),           
4. ročník by měl být v odborné učebně pokaždé, aby se skupiny mohly 
vystřídat. Do odborné učebny se celá třída obvykle nevejde, proto 
s dělením na  2 skupiny je možné, aby každý žák měl možnost se 
dostat k počítači průměrně 1,5 hodiny týdně, což je dostačující.  

 
Vzhledem k tomu, že se bude zařizovat odborná učebna s  počítači 
v učebně 21,  předpokládáme, že potřeby obchodníků dostatečně 
pokryje. 

  
e) Různé -  školení a další vzdělávání členů komise Účetnictví  

Řada členů komise se zúčastnila dalšího vzdělávání – odborného              
i pedagogického. 
V letošním školním roce nabídla organizace AKCELERACE (program 
podpory podnikání) odborné školení jak pro učitele, tak i pro žáky. 
Šlo o témata: OSVČ – pojistné a daně, Zákonné povinnosti při 
podnikání, Právní formy podnikání, marketing apod.  
Dvě vyučující se zúčastnily také dalších přednášek, které byly konány 
pro žáky i na téma Personalistika a Právní formy podnikání. Tato 
školení byla velmi zajímavá a přínosná jak pro učitele, tak i žáky 
(někteří po ukončení studia uvažují o tom, že by sami podnikali, jiní 
půjdou pracovat, na školení získali kontakty a informace, kam se mohu 
obrátit pro případnou pomoc se založením firmy či rady při získávání 
prvního pracovního místa). 
Doporučujeme tato školení i pro příští školní rok (další přednášky pro 
učitele, rovněž  pro žáky v nově nastupujících ročnících nástavbového 
studia či vyšších ročnících oboru obchodník). 
Kromě odborných přednášek se vyučující zapojily do různých projektů 
 a vzdělání či sebevzdělávání. 
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Dvě vyučující spolupracovaly s NÚV na projektu POSPOLU. 
Jedna vyučující je zapojena ještě do dalšího projektu NÚV, který 
v současnosti ještě probíhá. 

 
Dále si vyučující doplňovaly své odborné znalosti samostudiem 
odborných knih, časopisů, příp. dalším vzděláváním. 

  
 
 
14) Informační a komunikační technologie 

Vypracování tematických plánů podle ŠVP- splněno. 

Úprava pravidel pro provoz učeben IT – seznámení vyučujících, vyvěšení 
na viditelném místě, seznámení žáků s těmito pravidly v první vyučovací 
hodině. 

Všichni členové předmětové komise se podílejí na dodržování pravidel 
pro provoz učeben.  

Cílem vyučovacího předmětu je zaměření na rozvoj tvořivé komunikace  
a  schopnost samostatné práce žáků s informační technologií. Pro splnění 
tohoto cíle je nutné prohlubovat odbornou úroveň členů PK 
prostřednictvím odborných školení, samostudiem a vzájemnou výměnou 
zkušeností. 

Předmětová komise ukládá vyučujícím prvních ročníků oboru Obchodník, 
Prodavač a Podnikání zjistit vstupní znalosti a dovednosti žáků. Na 
základě zjištěných vstupních znalostí a dovedností žáků zvolí PK 
přiměřenou metodiku výuky k sjednocení vědomostí. 

Ve 2. pololetí jsme zadali: 

- závěrečné práce pro 4. ročníky oboru Obchodník a 2. ročník oboru 
Podnikání - denní 

- srovnávací testy v 1. ročníku oboru Podnikání – denní a 2. ročníku 
oboru Obchodník 

   Proběhly hospitace mezi vyučujícími IKT a Informatiky. 

Vyučující se seznámili s novou interaktivní tabulí, školení proběhlo 25. 
4. 2014. 

Úprava učebny VT- nové uspořádání PC. 

Úprava plánu učiva – obor obchodník - 3. ročník. 
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VIII. Učební plány oborů vzdělání  

 

66-51-H/01 Prodavač - smíšené zboží, motorová vozidla 

   Platnost od 1. 9. 2013 počínaje 1. ročníkem. 

 

66-51-H/01 Prodavač – smíšené zboží, motorová vozidla 

Platnost od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem. 

 

66-41-L/01 Obchodník 

 

64-41-L/51 Podnikání – denní forma vzdělávání 

 

64-41-L/51 Podnikání – dálková forma vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-51-H/01 Prodavač 
Školní vzdělávací program Prodavač – smíšené zboží, motorová vozidla 

Platnost od 1.9.2013 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání 

1. roč. 2013/2014 

Kategorie a názvy vyuč.  předmětů 
Zkratky 

vyuč. předm. 
Počet týdenních 

vyučovacích hodin 

Celkem 
týdenní  

poč. hod. 

Počty 
vyuč. 
hodin 

Povinné – všeobecně vzdělávací  1. 2. 3.   

Český jazyk a literatura ČJL 2 1 1 4 129 

Estetická výchova EV  1  1 33 
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Cizí jazyk AJ/NJ 2 2 2 6 192 

Občanský základ OZ 1 1 1 3 96 

Multikulturní soužití MS 1   1 33 

Fyzika F 1   1 33 

Chemie CH 1   1 33 

Ekologie EKOL   1 1 30 

Matematika M 1 2 1,5 4,5 144 

Tělesná výchova TV 1 1 1 3 96 

Zdravotní výchova ZV  1  1 33 

Povinné - odborné       

Ekonomika EK  1 1,5 2,5 78 

Obchodní provoz OP 1 2 1 4 129 

Administrativa prodejny AP 2 1 1 4 129 

Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1 3 96 

Daňová evidence DEV   2 2 60 

Psychologie prodeje PSP 1 1  2 66 

Zeměpis ZEM   1 1 30 

Zbožíznalství ZB 2 2 2 6 192 

Odborný výcvik OV 15 17,5 17,5 50 1597,5 

Celkem povinné  32 34,5 34,5 101 3229,5 

Pro žáky, kteří se nemohou účastnit pohybových aktivit, je připraven vyučovací předmět: 

Teorie tělesné kultury TTK 1 1 1 3  

Lyžařský výcvikový kurz LVK zařazen do prvního ročníku 

 

66-51-H/01 Prodavač 
Školní vzdělávací program Prodavač – smíšené zboží, motorová vozidla 

Platnost od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání 

2. a 3. roč. 2013/2014 

Kategorie a názvy vyuč.  předmětů 
Zkratky 

vyuč. předm. 
Počet týdenních 

vyučovacích hodin 

Celkem 
týdenní  

poč. hod. 

Počty 
vyuč. 
hodin 

Povinné – všeobecně vzdělávací  1. 2. 3.   

Český jazyk a literatura ČJL 2 1 1 4 129 

Estetická výchova EV  1  1 33 

Cizí jazyk AJ/NJ 2 2 2 6 192 

Občanský základ OZ 1 1 1 3 96 
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Fyzika F 1   1 33 

Chemie CH 1   1 33 

Ekologie EKOL   1 1 30 

Matematika M 1 2 1 4 129 

Tělesná výchova TV 1 1 1 3 96 

Zdravotní výchova ZV  1  1 33 

Povinné - odborné       

Ekonomika EK  1 1,5 2,5 78 

Obchodní provoz OP 1 2 1 4 129 

Administrativa prodejny AP 2 1 1 4 129 

Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1 3 96 

Daňová evidence DEV   2 2 60 

Psychologie prodeje PSP 1 1  2 66 

Zeměpis ZEM   1 1 30 

Zbožíznalství ZB 2 2 2 6 192 

Odborný výcvik OV 15 17,5 17,5 50 1597,5 

Celkem povinné  31 34,5 34 99,5 3181,5 

Pro žáky, kteří se nemohou účastnit pohybových aktivit, je připraven vyučovací předmět: 

Teorie tělesné kultury TTK 1 1 1 3  

Lyžařský výcvikový kurz LVK zařazen do prvního ročníku 

 

 

 

66-41-L/01 Obchodník 
Platnost od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání 

1. – 4. roč. 2013/2014 
Kategorie a názvy vyuč. předm. 

Zkratky 
vyuč. předm. 

Počet týdenních 
vyučovacích hodin 

Celkem 
týdenní  
poč.hod. 

Počty 
vyuč. 
hodin 

Povinné – všeobecně vzdělávací  1. 2. 3. 4.   

Český jazyk a literatura ČJL 2 2 2 3 9 279 

Estetická výchova EV   1 1 2 60 

Cizí jazyk I. AJ/NJ 3 3 3 3 12 378 

Konverzace v cizím jazyce KCJ   1 1 2 60 

Cizí jazyk II. AJ/NJ 2 2 2 2 8 252 

Občanská nauka ON 1 1 1 1 4 126 

Dějepis D 2    2 66 
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Multikulturní soužití MS    1 1 27 

Základy přírodních věd ZPV 2 2   4 132 

Matematika M 2 2 3 2 9 285 

Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8 252 

Povinné - odborné        

Ekonomika EK 2 2 2 2 8 252 

Obchodní provoz OP 2 2 2 3 9 279 

Písemná a elektronická komunikace PEK 2 1   3 99 

Účetnictví ÚČ  2 3 3 8 246 

Informační a komunikační technologie IKT 1 2 2 2 7 219 

Psychologie obchodování PSO  2   2 66 

Hospodářský zeměpis HZ 1    1 33 

Právní nauka PN    2 2 54 

Zbožíznalství ZB 2 2 2 3 9 279 

Odborný výcvik OV 6 6 6 3 21 684 

Celkem povinné  32 33 32 34 131 4128 

Obsahová náplň ZPV        

Fyzika   1     

Chemie   1     

Biologie  1      

Ekologie  1      

Pro žáky, kteří se nemohou účastnit pohybových aktivit, je připraven vyučovací předmět: 

Teorie tělesné kultury TTK 2 2 2 2 8  

Lyžařský výcvikový kurz LVK zařazen do prvního ročníku 

64-41-L/51 Podnikání 
Platnost od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání 

1. a 2. roč. 2013/2014 

Kategorie a názvy vyuč.  předmětů 
Zkratky 

vyuč. předm. 
Počet týdenních 

vyučovacích hodin 
Celkem  

Počty 
vyuč. 
hodin 

Všeobecně vzdělávací  1. 2.   

Český jazyk a literatura ČJL 2 3 5 156 

Literární seminář LS 1 1 2 63 

Cizí jazyk AJ/NJ 3 3 6 189 

Občanský základ OZ 2 2 4 126 
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Multikulturní soužití MS  1 1 30 

Matematika M 3 3 6 189 

Environmentalistika ENV 2  2 66 

Konverzace v cizím jazyce KCJ  2 2 60 

Tělesná výchova TV 2 2 4 126 

Informatika INF 2 2 4 126 

Odborné      

Ekonomika podniku EP 3 4 7 219 

Marketing a management MM 2 2 4 126 

Právo PR 1 2 3 93 

Účetnictví ÚČ 4 4 8 262 

Korespondence KOR 2 2 4 126 

Interpersonální komunikace IPK 2  2 66 

Učební praxe UP 2  2 66 

Celkem hodin týdně  33 33 66 2089 

Pro žáky, kteří se nemohou účastnit pohybových aktivit, je připraven vyučovací předmět: 

Teorie tělesné kultury TTK 2 2 4  

 

 

 

64-41-L/51 Podnikání 
Platnost od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem – dálková forma vzdělávání 

1. - 3. roč. 2013/2014 

Kategorie a názvy vyuč.  předmětů 
Zkratky 

vyuč. předm. 
Počet týdenních 

vyučovacích hodin 

Počty 
konzultačních 
hodin za dobu  

vzdělávání 

Všeobecně vzdělávací  1. 2. 3.  

Český jazyk a literatura ČJL 20 20 27 67 

Literární seminář LS  10  10 

Cizí jazyk AJ/NJ 30 20 18 68 

Občanský základ OZ 10 10 9 29 
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Multikulturní soužití MS  10  10 

Matematika M 30 30 27 87 

Environmentalistika ENV 10   10 

Konverzace v cizím jazyce KCJ  10 9 19 

Informatika INF 20 20 9 49 

Odborné      

Ekonomika podniku EP 20 20 18 58 

Marketing a management MM 10 10 18 38 

Právo PR   18 18 

Účetnictví ÚČ 30 30 27 87 

Korespondence KOR 20 10 9 39 

Interpersonální komunikace IPK 10   10 

Učební praxe UP  10  10 

Celkem konzultačních hodin  
za školní rok   210 210 189 609 

 

 

 

 

 

IX. Fotogalerie 

 

1) Foto - škola 
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2) Foto – odborný výcvik 
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3) Foto – exkurze 
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4) Foto – rekonstrukce žákovských WC 
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5) Foto – rekonstrukce střešní krytiny se zateplením půdního prostoru 
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6) Foto – rekonstrukce kotelny 
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78 

Schváleno školskou radou dne   22. 10. 2014 

 

 

 

 

Podpis předsedy školské rady  Mgr. Oldřich Hataš 

 

 

 

 

Podpis ředitele školy   Ing. Ivo Krajíček 

      

 

 

 

 

 

 

Praha, 22. 10. 2014   

 

 

 


