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I. Základní údaje o škole 

 

1) Název školy  

Střední škola obchodní, se sídlem 120 00 Praha 2, Belgická 250/29 

– příspěvková organizace 

 

 

2) Ředitel   

Ing. Ivo Krajíček  

tel. 222521908 

 

Stat. zástupkyně ředitele  

Mgr. Marcela Zavoralová 

tel. 224257904 

 

Zástupkyně ředitele pro teoretické vzdělávání 

Ing. Vladimíra Stěhulová 

tel. 224257904 

 

Zástupkyně ředitele pro odborný výcvik  

Bc. Vlasta Masaříková 

tel. 222516515 

 

e-mail   

sekretariat@ssob.cz 

 
 

3) Webové stránky 

www.ssob.cz 

 

 

4) Činnost a cílová kapacita 

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 1200 

mailto:sekretariat@ssob.cz
http://www.ssob.cz/
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5) Obory vzdělání 

kód název oboru 

cílová 

kapacita 

oboru 

poznámka 

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 270 denní studium 

66-53-H/01 Operátor skladování 90 denní studium 

 

 

6) Změny ve skladbě oborů vzdělávání/vzdělávacích programů oproti 

školnímu roku 2017/2018 

a) Nové obory:    0 

b) Zrušené obory/programy:   0 

  

  

7) Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb 

- Praha 2, Belgická 250/29; 

- zřizovatel: Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 

110 01 Praha 1, IČ: 00064581; 

- organizace je zřízena na dobu neurčitou; 

- organizace byla zřízena ke dni 1. 11. 1996 Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR pod č.j.: 13 053/97-60 ze dne 14. 2. 1997; 

- rozhodnutím MŠMT ČR č.j.: 34006/2000-14 ze dne 1. 1. 2001 přešla 

organizace do působnosti kraje Hlavní město Praha; 

- zřizovací listinou se ruší zřizovací listina organizace schválená 

usnesením Rady hlavního města Prahy č. 550 ze dne 3. 4. 2001, ve 

znění pozdějších změn; 

- zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního 

města Prahy č. 4/8 ze dne 17. 2. 2011 a nabývá účinnosti dnem 

1. 4. 2011; 

- změna zřizovací listiny příspěvkové organizace: 

o schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy 

č. 40/37 ze dne 19. 6. 2014 nabyla účinnosti dnem 1. 9. 2014 

o schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy 

č. 41/65 ze dne 11. 9. 2014 nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2015. 
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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, odborný výcvik), 2 pro méně než 20 žáků, 2 tělocvičny, hřiště 

s umělým povrchem. 

 V tomto školním roce (během hlavních prázdnin) byly realizovány tyto 

 investiční akce:  

 

- Na základě usnesení Rady HMP č. 2741 ze dne 23. 10. 2018 byl 

organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 2558900,-- Kč 

(rozpočtové opatření na rok 2018 č. 5331) na akci: Rekonstrukce severní 

a východní fasády. V roce 2018 bylo proinvestováno 353300,-- Kč  

a akce byla dokončena v září 2019. 

  

- Na základě usnesení Rady HMP č. 528 ze dne 25. 3. 2019 byl organizaci 

poskytnut investiční transfer ve výši 2419300,-- Kč (rozpočtové opatření 

č. 5068) na akci: Rekonstrukce uliční fasády. Akce byla dokončena v září 

2019. 

 

- Na základě usnesení Rady HMP č. 1563 ze dne 15. 7. 2019 byl organizaci 

poskytnut investiční transfer ve výši 22521600,00 Kč (rozpočtové 

opatření č. 5179) na akci: Rekonstrukce chodeb v 1. NP. Akce byla 

dokončena v září 2019. 

 

- Na základě usnesení Rady HMP č. 991 ze dne 20. 5. 2019 byl organizaci 

poskytnut investiční transfer ve výši 2639600,00 Kč (rozpočtové opatření 

č. 5108) na akci: Rekonstrukce učebny č. 1. Akce byla dokončena v září 

2019. 

 

- Na základě usnesení Rady HMP č. 1424 ze dne 24. 6. 2019 byl organizaci 

poskytnut investiční transfer ve výši 406300,00 Kč (rozpočtové opatření 

č. 5168) na akci: Vybavení místnosti fitness. Akce bude dokončena 

v říjnu 2019. 

Během hlavních prázdnin byla provedena oprava maleb v učebnách, 

tělocvičnách, na chodbách a na sociálních zařízeních. 
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V tomto školním roce bylo zakoupeno: 

 

- 53 ks PC žákovských DELL Optiplex 390i5 

- 7 ks PC DELL Optiplex 3060 MT i5-8500  

- 2 ks dekoračních obrazů – Vinohrady do vestibulu školy 

- 1 ks síť proti hmyzu do školní kuchyně 

- 1 ks TV Hyundai FLP 48“  

- 2 ks Dataprojektor Epson EB 535W 3400 ansi 

- 1 ks tiskárna CANON I-sensys MF734 CDW 

- 2 ks mobilní klimatizace Noaton AC 5110 

 

 

Školní jídelna je vybavena: 

1x varný kotel, 1x elektrická pec, 1x plynový sporák, 1x velký šlehač,  

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, 2x 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. 

 

K dispozici je zrekonstruované venkovní hřiště s umělým povrchem. 

 

Výuka žáků probíhá v jedné školní budově, odborný výcvik i odborná 

praxe jsou realizovány v mnoha prodejnách, obchodních domech, 

hypermarketech a supermarketech v Praze a blízkém okolí. 

 

Budova školy má výhodnou polohu v centru Prahy u stanice metra 

Náměstí Míru a I. P. Pavlova, což umožňuje dojíždění žáků i ze 

vzdálenějších oblastí. 
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9) Školská rada  

datum 

ustanovení 
19. 10. 2005 

Předseda 
Bc. Marcela Štrobichová, tel.: 224257859 

strobichova@ssob.cz 

Členové 

PhDr. Jitka Bačuvčíková 

zástupce pedagogických pracovníků 

Bc. Rostislav Kohoutek 

Bc. Eva Mušinská 

zástupci za zřizovatele školy 

Lukáš Moudřík 

Monika Odlerová 

zástupci zletilých žáků  

a zákonných zástupců nezletilých žáků 

 

II. Pracovníci právnické osoby 

 

1) Pedagogičtí pracovníci 

a) počty osob 
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4 4 35 31,5 0 0 39 35,5 
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b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

škola 

počet pedagogických pracovníků  
celkem % z celkového 

počtu ped. prac. 

kvalifikovaných 38 97,143 

nekvalifikovaných 1 2,857 

 

c) věková struktura pedagogických pracovníků 

počet celkem 

ve fyzických 

osobách k  
31. 12. 2018 

v tom podle věkových kategorií 

39 

do 20 let 
21 – 30 

let 

31 – 40 

let 

41 – 50 

let 

51 – 60 

let 

61 a více 

let 

0 3 2 3 14 17 

  

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků 

se
m

in
ář

e 

 

počet zaměření 
počet 

účast. 
vzdělávací instituce 

1 Praha bezpečně online 1 
NCBI 

 Praha 1 

1 Kyberšikana 1 PPP Praha 10, 

Francouzská 56 1 Třídnické hodiny 1 

1 
Nová informatika a digitální 

technologie SŠ 
1 NÚV 

1 
Čtenářská gramotnost – 

výukové metody - cizinci 
2 

Vzdělávací agentura 

DESCARTES 

1 
Komunikace v praxi 

středoškolských učitelů 
1 

1 Improvizace ve škole 1 

1 
Alternativní formy práce ve 

třídě  
2 

1 

Zajímavosti ve výuce 

psychologie aneb jak suchou 

teorii obohatit 

1 

1 Manipulace v jednání 1 

1 Hravé aktivity do výuky AJ 1 Polyglot 
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1 Vzájemný vliv AJ a NJ 1 

1 Bezpečnost dětí online 1 CEVREK 

1 
Konzultační seminář pro 

ŠMAK 
1 

NIDV 

1 
Konzultační seminář pro 

předsedy ZMK 
2 

1 Environmentální vzdělávání 1 
Toulcův dvůr – Botič, 

o.p.s. 

1 
Bezpečnost, právo a RR - 

chování  
1 

MHMP, odbor 

zdravotnictví, soc. péče a 

prevence 

1 
Zásady bezpečnosti práce 

pro učitele TV 
1 ALIAVES 

1 
Inspirace pro zvyšování 

kvality vzdělávání 
1 ČŠI 

1 

Rozvoj a oceňování 

čtenářských dovedností na 

SŠ a VOŠ 

1 VISK 

1 GDPR ONLINE 10 BDO 

1 
Pražské formy primární 

prevence 
2 MHMP, odbor prevence 

1 Prim@ informatika ve škole  2 PedF UK Praha 

1 Konference MIŠ 2 Aisis, MHMP 

1 

Zvládání náročných situací 

při komunikaci se žákem a 

rodičem 

16 

VISK 1 Komunikace s dospívajícím 16 

1 

Otevřená komunikace a 

řešení konfliktů ve třídních 

kolektivech 

17 

 

e) jazykové vzdělávání a jeho podpora 

počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 

z toho 

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 8 

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

rodilý mluvčí 0 
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2)  Nepedagogičtí pracovníci školy 

a) počty osob 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

8 7,787 

 

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

se
m

in
ář

e 

počet zaměření 
počet 

účast. 
vzdělávací instituce 

1 Spisová služba 1  Archiv hl. m. Prahy 

1 Účetní program 1 Gordic 

 

3) Informace o využití posílených mzdových prostředků pracovníků  

v oblasti školství včetně podpory pracovníků v oblasti stravování ve 

školách zřizovaných hlavním městem Prahou a naplnění účelu jejich 

poskytnutí, dle usnesení RHMP č. 950 ze dne 20. 5. 2019 (v případě 

jejich využití/částečného využití ve školním roce 2018/2019) 

V souvislosti se schváleným usnesením Rady hl. m. Prahy č. 950 ze dne  

20. 5. 2019 uvádíme, že přidělené mzdové prostředky na posílení 

mzdových prostředků pracovníkům v oblasti školství byly využity ve výši  

35 % a vyplaceny v červenci 2019. 

 

III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání  

 

1) Počty tříd a počty žáků 

a) denní vzdělávání  

škola počet tříd  počet žáků  

SŠ obchodní 20 428 

 

 Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: 

- přerušili vzdělávání:   16   

- nastoupili po přerušení vzdělávání: 10  

- sami ukončili vzdělávání:  68    
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- vyloučeni ze školy:   0  

-  nepostoupili do vyššího ročníku: 15, z toho nebylo povoleno opakování: 0 

-  přestoupili z jiné školy:   24     

- přestoupili na jinou školu:  7 

- jiný důvod změny: 16 (přijetí do vyššího ročníku) 

  b) vzdělávání při zaměstnání  

škola počet tříd počet žáků 

SŠ obchodní 3 59 

 Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: 

-  přerušili vzdělávání:   11  

-  nastoupili po přerušení vzdělávání: 1   

-  sami ukončili vzdělávání:  8  

-  vyloučeni ze školy:   0   

-  nepostoupili do vyššího ročníku: 6, z toho nebylo povoleno opakování: 1 

- přestoupili z jiné školy:   1   

-  přestoupili na jinou školu:  0   

-    jiný důvod změny: 3 (přijetí do vyššího ročníku) 

 

2) Průměrný počet žáků na třídu a učitele  

a) denní vzdělávání 

škola 
průměrný počet 

žáků na třídu  

průměrný počet 

žáků  

na učitele 

SŠ obchodní 21,4 14,36 

b) vzdělávání při zaměstnání 

škola 
průměrný počet 

žáků na třídu  

průměrný počet 

žáků  

na učitele 

SŠ obchodní 19,6 4,2 
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3) Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 
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 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 51 3 0 60 

 

 

 

4) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

a) denní vzdělávání 

škola 
SŠ obchodní 

prospělo celkem  339 

z celkového 

počtu žáků: 

prospělo s vyznamenáním 13 

neprospělo 26 

opakovalo ročník 16 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 259 

tj. % z celkového počtu žáků 68,51 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka  112,5 

z toho neomluvených 18 
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b) vzdělávání při zaměstnání 

škola 
SŠ obchodní 

prospělo celkem 38 

z celkového 

počtu žáků: 

prospělo s vyznamenáním 1 

neprospělo 6 

opakovalo ročník 1 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 37 

tj. % z celkového počtu žáků 97,37 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka  31 

z toho neomluvených 0 

 

5) Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek  

a) Závěrečné zkoušky 

šk
o
la

 

 

 

 

SŠ obchodní 

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÉ 

ZKOUŠKY 

denní 

vzdělávání 

z toho 

„pilot“ L+H 

Obchodník  

3.A 

počet žáků, kteří konali zkoušku 84 21 

z toho konali zkoušku opakovaně 9 6 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli 

připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 
27 8 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl 
s vyznamenáním 

6 0 

prospěl 72 17 

neprospěl 6 4 
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b) Maturitní zkoušky - včetně absolventů z předcházejících školních roků  

 

šk
o
la

 

 

 

 

 

SŠ obchodní 

 

 

 

MATURITNÍ 

ZKOUŠKY 

denní 

vzdělávání 

vzdělávání 

při 

zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 63 16 

z toho konali zkoušku opakovaně 33 9 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli 

připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 
3 0 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl 
s vyznamenáním 

0 0 

prospěl 52 13 

neprospěl 11 3 

c) Absolventi 2019: 

Obor vzdělání konali MZ prospěli % úspěšnosti 

Obchodník 11 8 72,73 % 

Podnikání 

denní forma  
35 29 82,86 % 

Podnikání 

dálková forma 
12 11 91,67 % 

 

 Hodnocení ZZ 2019: 

Závěrečné zkoušky se konaly v červnu a září 2019 dle jednotného zadání. 

Již podruhé se na naší škole skládaly závěrečné zkoušky v oboru vzdělání 

Operátor skladování. Stejně jako v minulém roce všichni žáci tohoto 

oboru přistupovali k samostatné odborné práci, která je součástí praktické 

závěrečné zkoušky, svědomitě a dosáhli dobrých výsledků. 
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V oborech s výučním listem (Prodavač, Operátor skladování) byla 

úspěšnost závěrečných zkoušek 96,83%. Výsledek je tedy obdobný jako 

v předcházejícím roce. 

V tomto roce poprvé měli možnost skládat závěrečnou zkoušku a získat 

výuční list v oboru vzdělání Prodavač žáci 3. ročníku oboru vzdělání 

Obchodník v rámci Pokusného ověřování organizace a průběhu modelu 

vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem  

a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových 

vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně 

dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách. 

Tuto možnost využili téměř všichni žáci (1žák se nepřihlásil). V červnu 

skládala závěrečnou zkoušku jen část žáků, protože mnozí přihlášení žáci 

nesplnili podmínku úspěšného uzavření klasifikace za 3. ročník do  

31. května (cca polovina žáků). V červnu složili úspěšně závěrečnou 

zkoušku jen někteří žáci, 6 žáků neprospělo. Po získání výučního listu 

ukončily vzdělávání v oboru vzdělání Obchodník 2 žákyně. Celková 

úspěšnost závěrečných zkoušek (80,95 %) byla ve 3. ročníku oboru 

vzdělání Obchodník nižší než u tříletých oborů (Prodavač, Operátor 

skladování). 

 

 Hodnocení MZ 2019: 

Ve školním roce 2019/2020 byli žáci obou maturitních oborů a forem 

vzdělávání (Obchodník, Podnikání – denní forma vzdělávání, Podnikání – 

dálková forma vzdělávání) u maturitních zkoušek daleko úspěšnější, než 

v předcházejícím roce. Nejvíce úspěšní byli žáci dálkové formy oboru 

vzdělání Podnikání (úspěšnost 91,61%). 

V jarním termínu konali maturitní zkoušku téměř všichni přihlášení žáci 

(91%), z toho maturitní vysvědčení získalo přes 62 % žáků. Zbývající žáci 

neuspěli většinou u některé dílčí zkoušky společné části maturitní 

zkoušky, ale více jak polovina z nich úspěšně odmaturovala na podzim. 

Praktická zkouška profilové části oboru vzdělání Obchodník byla 

vzhledem k zařazení učiva informační a komunikační technologie 

náročnější, 3 žáci vykonali úspěšně tuto zkoušku až v opravném termínu 

na podzim. 
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6) Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2019/2020  
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počet přihlášek celkem  70 20 96 87 

počet kol přijímacího řízení celkem 3 3 3 2 

počet přijatých celkem včetně  

přijatých na autoremeduru 
66 19 68 57 

z toho v 1. kole 43 13 49 49 

z toho ve 2. kole 17 6 17 8 

z toho v dalších kolech 6 0 2 0 

z toho na odvolání 0 0 0 0 

počet nepřijatých celkem 4 0 28 30 

počet volných míst po přijímacím 

řízení  
20 11 8 0 

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 

1. ročníků pro školní rok 2019/2020 
Podnikání - 25 
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7) Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Bulharsko 1 

Čína 1 

Kyrgyzstán 1 

Moldavsko 2 

Rumunsko 1 

Slovensko 2 

Turecko 2 

Ukrajina 14 

Vietnam 6 

Celkem 30 

 

 
 

8) Informace o počtech dětí ve škole s odlišným mateřským jazykem ve 

vztahu ke znalosti českého jazyka 

 

 

 

Zjišťování počtu žáků s potřebou podpory doučování českého jazyka 

Stupeň znalosti ČJ Počet žáků 

Úplná neznalost ČJ 2 

Nedostatečná znalost ČJ 6 

Znalost ČJ s potřebou doučování 8 

Předčasné odchody ze vzdělávání u žáků  
s odlišným mateřským jazykem 

2 
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9) Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 

Pro žáky maturitních ročníků, u kterých proběhlo vyšetření v PPP  

k přiznání PUP k MZ, byly vypracovány dotazníky ve spolupráci  

s vyučujícími českého jazyka a literatury, a vyučujícími cizích jazyků, 

které sloužily jako podklady pro vyšetření psychologů. V průběhu září 

2018 výchovná poradkyně na základě zpráv a doporučení z vyšetření  

v PPP aktualizovala „Evidenci žáků se specifickými poruchami učení  

a chování“. Pro třídní učitele i ostatní vyučující byl vypracován „Přehled 

doporučených podpůrných opatření pro školní výuku pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami“ v jednotlivých třídách. Tyto 

materiály byly označeny jako „důvěrné“. V průběhu školního roku byly na 

základě zpráv a doporučení z PPP a SPC přehledy aktualizovány. PUP  

k MZ na základě posudků z PPP bylo přiznáno 8 žákům maturitních tříd 

SPUO-2. PUP k JZZ na základě posudků z PPP bylo přiznáno 12 žákům  

3. ročníků oboru vzdělání Prodavač a Operátor skladování PO-2 a byl jim 

prodloužen čas o 25 %. Tito žáci úspěšně složili závěrečné zkoušky  

a získali výuční list v daném oboru. 

V této oblasti výchovná poradkyně nejvíce spolupracovala s třídními 

učiteli a především s vyučujícími českého jazyka a literatury a anglického 

jazyka, kteří pomáhali vypracovávat dotazníky z PPP, které sloužily jako 

podklady pro další vyšetření v PPP. 

 

10) Vzdělávání nadaných žáků a studentů 

V SŠO se vzdělávají žáci mimořádně nadaní, a to sportovci úspěšní  

v mnoha disciplínách (fotbal, hokej, box, basketbal, apod.), kterým je 

umožněna „Úprava organizace vzdělávání“. Tito žáci reprezentují ve 

svých kategoriích Českou republiku. Také se úspěšně podílejí na 

reprezentaci naší školy. 

 

11) Ověřování výsledků vzdělávání 

Využíváme testů a vzorových úloh zpracovaných CERMATEM. 

 

12) Školní vzdělávací programy 

Po odučení určitého ročníku hodnotí předmětové komise formy výuky 

a dosažení znalosti žáků. Výsledky dle ŠVP jsou dobré, učivo 

pochopitelné a přiměřené pro žáky dle jednotlivých oborů. 
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Platnost ŠVP ve školním roce 2018/2019 

Prodavač 1. ročník  od 1. 9. 2018 

2. ročník od 1. 9. 2017 

3. ročník od 1. 9. 2015 

Operátor skladování 

1. ročník od 1. 9. 2018 

2. ročník od 1. 9. 2017 

3. ročník od 1. 9. 2015 

Obchodník 

1. ročník od 1. 9. 2018 

2. ročník  od 1. 9. 2017 

3. ročník od 1. 9. 2016 

4. ročník od 1. 9. 2015 

Podnikání 

denní forma 

1. ročník  od 1. 9. 2017 

2. ročník od 1. 9. 2017 

Podnikání  

dálková forma 

1. ročník  od 1. 9. 2017 

2. ročník od 1. 9. 2017 

3. ročník od 1. 9. 2015 

 

13) Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Obor Prodavač 1 cizí jazyk (AJ) 

Obor Operátor skladování 1 cizí jazyk (AJ) 

Obor Obchodník 2 cizí jazyky (AJ, NJ) 

Obor Podnikání 1 cizí jazyk (AJ) 

 

 Škola nakupuje časopisy - Bridge, Das Rad.  

Návštěvy cizojazyčných představení, práce s ICT, nutná znalost AJ. 
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14) Vzdělávací programy VOŠ 

- 

 

IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 

 (Jazyková škola a Domovy mládeže) 

- 

 

V. Aktivity právnické osoby 

 Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 
 

1) Výchovné a kariérové poradenství 

Základní legislativní rámec výchovného poradenství 

Výchozím dokumentem je školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Podle 

školského zákona, odst. 1 písmeno f) a odst. 2 § 21, mají žáci a jejich 

zákonní zástupci právo na poradenskou pomoc školy nejen v oblasti 

vzdělávání, ale i v oblasti prevence nežádoucího chování.  

Oblast a organizaci poradenské pomoci poskytované školou rozpracovává 

prováděcí předpis k tomuto zákonu, kterým je vyhláška č. 72/2005 Sb.,  

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních (novelizováno vyhláškou č. 116/2011 Sb.), dále vyhláška  

č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

(novelizováno vyhláškou č. 147/2011 Sb.).  

Od 1. 9. 2016 se výrazně změnil přístup ke vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami na základě zákona č. 82/2015 Sb. (novela 

školského zákona), § 16. Prováděcí úprava je uvedena ve vyhlášce  

č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných a v Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, 

kterým se mění RVP středního odborného vzdělávání MSMT-

21703/2016-1. 2.  

 

Postavení výchovného poradce na škole 

Výchovný poradce je v organizační struktuře školy podřízen přímo 

řediteli školy. Není tedy podřízen ani třídním učitelům, metodikovi 

prevence, ani není zodpovědný za svoji práci pedagogicko-psychologické 

poradně. Podmínkou úspěšné poradenské práce je spolupráce výchovného 
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poradce s vedením školy, třídními učiteli, dalšími pedagogickými 

pracovníky školy, metodikem prevence, se specializovanými 

poradenskými pracovišti a především s rodinami žáků. 

 

Obsah poradenských služeb tvoří činnosti přispívající zejména k: 

• vytváření vhodných podmínek pro rozvoj osobnosti žáků v průběhu 

vzdělávání, 

• prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, jevů rizikového 

chování a dalších problémů souvisejících se vzděláním a s motivací  

k překonání problémových situací, 

• vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů integrace žáků se 

zdravotním postižením, 

• vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění,  

• vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří 

jsou příslušníky národnostních menšin nebo etnických skupin, 

• vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané 

a mimořádně nadané. 

 

Školní poradenské pracoviště 

Školní poradenské pracoviště bylo nově reformováno v minulém školním 

roce 2017/2018 a od té doby byl také zaznamenán vyšší nárůst žáků, 

především žáků ze sociálně znevýhodněných rodin, kteří vyhledali pomoc 

výchovné poradkyně nebo pomoc u školní metodičky prevence. Počet 

těchto žáků ve školním roce 2018/2019 byl 96, což je o jednu třetinu více 

než v předešlém roce. Řešení problémů se především týká osobních 

problémů, nezvládnutí učiva a vztahových problémů se spolužáky. 

 

Spolupráce s PPP a SPC 

Škola nejvíce využívala služeb PPP pro Prahu 1, 2 a 4. Výchovná 

poradkyně osobně konzultovala s PhDr. Olgou Folprechtovou Pohlovou, 

která pravidelně každý měsíc docházela na naši školu, převážnou část 

problémů týkající se žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Pravidelně se zúčastňovaly i se školní metodičkou prevence pracovních 

setkání a akcí pro výchovné poradce a školní metodiky prevence. Dále 

ŠPP spolupracuje s paní PaedDr. Lenkou Maruškovou, která je 

koordinátorka a lektorka „Třídnických hodin“ ve spolupráci s ředitelkou 

PPP pro Prahu 1, 2 a 4 PhDr. Galinou Jarolímkovou. Další spolupráce 
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byla s Magistrátem hlavního města Prahy, konkrétně s Mgr. Janou 

Havlíkovou z oddělení prevence.  

Navázali jsme spolupráci s nadačním fondem ŠANCE, místopředsedou 

správní rady Bc. Petrem Růžičkou, který pomáhá řešit problematiku 

některých našich žáků (bydlení). Nadále spolupracujeme s institucemi: 

Adiktologická klinika (Praha 2, Apolinářská 4), Psychologická ambulance 

(Praha 2, Ke Karlovu 11), Dům Na půl cesty, OSPOD pro Prahu 1-10, 

Speciálně pedagogické centrum pro sluchově handicapované žáky v Ječné 

ulici na Praze 2. Školní pedagogické pracoviště neustále rozvíjí nabídku 

svých služeb a zároveň udržuje stávající služby, aktivity a kontakty  

s ostatními školskými poradenskými zařízeními. 

 

Práce s problémovými žáky  

Činnost výchovné poradkyně a školní metodičky prevence v této oblasti 

byla směřována především na porušování školního řádu, řešení problémů 

školní docházky, školní neúspěšnost a vztahové problémy. Při jednáních 

se zákonnými zástupci byly řešeny problémy, které se týkaly porušování 

školního řádu, školní neúspěšnosti a motivace ke studiu. Poskytnuty byly 

osobní konzultace, domluvy, soukromé rozhovory žákům, rodičům  

i pedagogům. Jednalo se často o osobní problémy, které byly důvěrné. 

Osvědčily se mimořádné třídnické hodiny v problémových třídách, které 

byly společně připravené, vedené a vyhodnocené výchovnou poradkyní  

a školní metodičkou prevence. Získané informace byly předány třídním 

učitelům, aby mohli pracovat na vylepšení klimatu ve svých třídách. 

Pozitivně lze hodnotit společný a jednotný postup při nahlášení možné 

šikany.  

 

Kariérové poradenství 

V průběhu celého školního roku výchovná poradkyně informovala 

maturitní třídy o možnosti poradenské činnosti v oblasti kariérového 

poradenství. Na nástěnkách ve vestibulu školy i nástěnkách v třídách 

maturitních ročníků byly uveřejněny informace týkající se dalšího 

vzdělávání na VOŠ a VŠ či uplatnění na trhu práce. 

Další materiály byly distribuovány do jednotlivých tříd nebo umístěny 

přímo ve školním poradenském pracovišti. Zájem našich žáků byl 

průměrný. Individuální konzultace byly méně časté. Žákům byly předány 

všechny informace zaslané výchovné poradkyni prostřednictvím 

elektronické pošty nebo získané z veletrhu Gaudeamus či ze dnů 

otevřených dveří na VŠ.  
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Opět byla navázána spolupráce s Informačním střediskem pro volbu  

a změnu povolání při Úřadu práce Prahy 2. Školu navštívili i zástupci 

Komerční banky, kteří hovořili na výše uvedené téma.  

 

2) Prevence sociálně patologických jevů/Prevence rizikového chování 

Aktualizovaný Preventivní program školy 2018/2019 se stal důležitou 

oporou v oblasti prevence rizikového chování. 

Na škole proběhla převážně nespecifická prevence. Pedagogové 

začleňovali do výuky řadu exkurzí rozšiřujících znalosti žáků. Řada akcí 

byla nápomocna k rozšiřování zájmu o zvolený studijní obor. Přehled  

o aktivitách každé třídy je zaznamenán u zástupkyň ředitele školy.  

Specifická prevence byla plněna v rámci výuky všeobecně vzdělávacích  

a odborných předmětů. Nově byl v rámci Preventivního programu školy 

vypracován přehled o vybraných tématech v jednotlivých třídách dle 

ročníku a oboru. V oblasti prevence rizikového chování začala škola 

zařazovat v průběhu školního roku i zajímavé přednášky a besedy. Žáci  

1. ročníků se zúčastnili akce „Protidrogový vlak“, který měl velký ohlas  

a posléze vyvolal bouřlivou diskuzi na dané téma. Na závěr žáci poskytli 

prostřednictvím evaluačního dotazníku zpětnou vazbu. Všechny akce byly 

hodnoceny pozitivně a donutily naše žáky o daných tématech přemýšlet. 

Veškeré problémy z oblasti rizikového chování byly řešeny ihned už při 

prvních projevech. Tento způsob je považován na naší škole za 

nejúčinnější, protože pomáhá vytvářet pozitivní klima školy pro všechny 

žáky. Zde se propojily funkce výchovné poradkyně a školní metodičky 

prevence.  

Ve spolupráci školní metodičky prevence a výchovné poradkyně proběhly 

mimořádné třídnické hodiny zaměřené především na mapování vztahů ve 

třídách, navázání kontaktu se třídou a nastolení možnosti zlepšení klimatu 

v těchto třídách. V rámci setkávání školních metodiků prevence byla 

probírána nejen aktuální situace na školách, došlo i na výměnu zkušeností.  

Na konci školního roku byli všichni pedagogičtí pracovníci školy 

požádáni o vyplnění evaluačního dotazníku zaměřeného na rizikové 

chování žáků naší školy. Z odpovědí třídních učitelů vyplynulo, že je 

nutné se v první řadě zaměřit na práci se třídou mimo vyučovací hodiny. 

Třídnické hodiny by měli využít třídní učitelé k budování pozitivního 

klimatu třídy, komunikaci se třídou, zaměřit se na probírání témat 

týkajících se rizikového chování a v neposlední řadě na aktuální problémy 

dané třídy. 
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I žáci měli možnost závěrem školního roku vyplnit dotazník, jak se jim na 

škole líbí a co by ve škole změnili. Dotazník byl vyhodnocen ředitelem 

školy.  

V rámci preventivních činností ve školním roce 2018/2019 je akcentováno 

zejména téma tolerance, boje proti rasismu, xenofobie a u žáků je 

podporováno téma přijímání jinakosti druhých lidí jako důležité lidské 

hodnoty. 

 

3) Ekologická výchova a environmentální výchova 

V září navštívili žáci dvou tříd nástavbového studia oboru vzdělání 

Podnikání výstavu „Světlo a život“ v Národním muzeu. Viděli rozmanité 

životní druhy obývající různé ekosystémy na Zemi. Pochopili, že sluneční 

světlo hraje klíčovou roli v evoluci a rozmanitosti organismů. 

V říjnu navštívili tito žáci GEOSVĚT – galerii minerálů a fosilií. 

Prohlédli si mineralogické vzorky z celého světa i různé sběratelské 

pomůcky. 

Pro žáky nástavbového studia byly uskutečněny 2 přednášky na téma 

„Toxické látky ve spotřebním zboží“. Lektorka z ekologického spolku 

ARNIKA obohatila přednášku o měření spotřebních předmětů 

rentgenovým analyzátorem. 

Další 2 přednášky na téma „Odpady“ přednesl lektor rovněž  

z ekologického spolku ARNIKA. Žáci se dozvěděli o současném 

odpadovém hospodářství v ČR. Přednášky byly doplněny videoprojekcí. 

Ekologickým spolkem ARNIKA byla naší škole zapůjčena putovní 

výstava billboardů na téma „Aleje“. 

V únoru byl na naší škole uskutečněn ekologický výukový program 

„ADAPŤÁCI“. Ve dvou termínech se zúčastnili tohoto programu žáci 

dvou tříd nástavbového studia a jedné třídy oboru vzdělání Prodavač. 

Ekologický výukový program vedly tři lektorky environmentální výchovy 

Ekocentra KONIKLEC. Cílem programu bylo porozumění příčinám  

a důsledkům změny klimatu a nutnosti jejích zmírňování a přizpůsobení 

se jí. Žáci pracovali ve skupinách, hráli deskovou simulační hru, 

vymýšleli vhodná opatření, která lze ve městě zavést pro zmírnění 

negativních změn klimatu. Pracovali s mapou města, prezentovali své 

návrhy, diskutovali s lektorkami. Tento ekologický výukový program 

vhodně doplnil učivo vyučovacího předmětu environmentalistika. 

Koordinátorka EVVO SŠO se zúčastnila „Setkání pedagogů ZŠ a SŠ“ ve 

středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr. Konference byla pořádána 
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o.p.s. BOTIČ. Na přednášku o výzvách v oblasti péče o životní prostředí 

navazovaly dílny, které vedli zkušení lektoři. 

Koordinátorka EVVO se také zúčastnila VII. setkání koordinátorů 

environmentální výchovy hl. m. Prahy. Absolvovala vzdělávací program 

„Biotechnologie v potravinářství“. Získala osvědčení udělené Klubem 

ekologické výchovy, vzdělávací instituce akreditované MŠMT.  

Významnou oázu kultivované zeleně města – Botanickou zahradu Na 

Slupi si žáci 2 tříd prohlédli v jarní době. Tato botanická zahrada patří  

k nejstarším pracovištím Univerzity Karlovy v Praze. Sbírkové fondy 

obsahují ukázky středoevropské květeny i květeny vzdálených kontinentů. 

Přes komunikační problémy s koordinátorkou exkurzí EKODOMOV z. s. 

byla v červnu uskutečněna exkurze – návštěva čističky vody  

v Černošicích, provoz recyklace skla a skládka Bytíz. Exkurze se 

zúčastnily 3 třídy. Poznatky mohou žáci propojit s učivem  

v environmentalistice, obchodním provozu, ekonomice i právu. Jednalo se  

o exkurzi s podporou Magistrátu hl. m. Prahy. 

V červnu byly uskutečněny 2 vycházky v rámci předmětu 

environmentalistika. Žáci 2 tříd navštívili parky v nejbližším okolí školy – 

Riegerovy a Čechovy sady. Určovali stromy a zhlédli i památný dub 

uherský v Italské ulici v Praze 2. 

Na závěr školního roku se vždy uskuteční další vycházky a výlety žáků  

s učiteli do přírody, např. Petřín, Kampa, Divoká Šárka, Barrandovské 

skály a jiné. 

Ve škole je samozřejmostí třídění odpadů – plastů, papíru, baterií, 

drobného elektrozařízení. Zavádí se třídění plechovek.  

Na chodbách školy jsou na všech oknech květinové truhlíky, které 

zpříjemňují školní prostředí. 

4) Multikulturní výchova 

Učivo předmětu multikulturní soužití se v oboru vzdělání Prodavač od 

loňského školního roku přesunulo zpět do předmětu občanská nauka. 

Látka se dala organicky včlenit do několika tematických celků. 

Součástí hodin multikulturní výchovy byla i letos návštěva Židovského 

muzea, která žáky zajímá. Dál se používají videonahrávky 

o humanitární pomoci a rozvojové spolupráci Člověk v tísni a Adra. 

Všechny tyto akce mají rozšiřovat multikulturní cítění žáků a prohlubovat 

v nich toleranci. 

Základním motivem předmětu je snaha naučit žáky toleranci k minoritám 

na našem území (rasovým, národnostním, náboženským atd.).  



25 

 

Předmět byl původně koncipován jako teoretické obeznámení žáků 

s jinými kulturami a zvyky, doplněný o diskuse s vyučujícími 

a vzdělávacími akcemi. 

Se vznikem migrační krize se však jeho obsah poněkud mění. Vyučující 

musejí pružně reagovat na měnící se mezinárodní situaci a poskytnout 

větší prostor praktické části předmětu – diskusím o migrantech a jejich 

vlivu na většinovou společnost. 

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.  

Součástí látky je i výchova k trvale udržitelnému rozvoji a překonávání 

bariér mezi „bohatým severem a chudým jihem“. 

 

5) Výchova k udržitelnému rozvoji 

- v rámci výuky 

- při besedách s odborníky v rámci výuky  

- při každodenním působení na žáky 

 

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

Celkem 33 žáků se zúčastnilo Lyžařského výcvikového kurzu  

v Herlíkovicích 3. – 9. 3. 2019. Žáci byli seznámeni s pravidly 

bezpečného pohybu na sjezdových tratích a obecně na horách, poté byli 

rozděleni do 3 družstev. Lyžařský výcvik probíhal podle programu, žáci 

navštívili i město Vrchlabí. 

Přes zhoršené sněhové podmínky v odpoledních hodinách byly všechny 

naplánované metodické prvky praktické výuky splněny. Teoretická část 

výuky byla vedena formou přednášek a instruktážních filmů. Během 

pobytu se chlapci a dívky zúčastnili turnaje ve stolním fotbálku a různých 

společenských a vědomostních soutěžních her. Vítězové byli odměněni 

diplomy, medailemi a drobnými dárky. 

Hodnocení LVK je velmi kladné, u žáků instruktoři zaznamenali viditelné 

zlepšení v praktických lyžařských dovednostech, společně strávený čas 

pomohl i vytváření kamarádských vztahů a podpořil ochotu si vzájemně 

pomáhat. 

 

7) Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

- Sportovní den na Ládví – červen 2019 
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8) Soutěže  

 Celostátní soutěž PRODAVAČ 2019 v Ústí nad Labem – duben 

2019 

 „Psaní všemi deseti“ – březen 2019 

 Poprask – soutěž středních škol v silovém víceboji: 

- Velká kopaná – září 2018 

- Malá kopaná – říjen 2018 

- Stolní tenis – říjen 2018 

- Silový víceboj – březen 2019 

 

9) Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních 

programů 

 

 Od letošního školního roku si naše škola vyměňuje zkušenosti  

s obchodní školou z Hamburku. Žačky z Německa si v Praze na podzim 

společně s našimi adepty na prodavače vyzkoušeli Tréninkové centrum  

i výuku dárkového balení a zbožíznalství, navštívili partnerskou střední 

průmyslovou školu a prošli se Prokopským údolím. Ve druhé půlce 

května se tři naše žákyně zúčastnily další části projektu, a to v Hamburku. 

Vyzkoušely si praxi v německých prodejnách a spolu s německými 

studentkami absolvovaly společnou výuku a připravený program. Projekt 

se uskutečnil za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.  

 

 Dne 27. 3. 2019 proběhlo na půdě naší školy krátké moderované 

setkání se studentkami z dívčí střední školy La Rochelle z jihoafrického 

města Paarl. Žáci si vzájemně představili své země a společně se 

zúčastnili výuky. Výjimečný byl i společný oběd, všichni si pochvalovali 

tradiční svíčkovou. 

 

 Krátkodobá stáž do Švédska v rámci projektu Odlišnost inspiruje se 

konala ve dnech 24. – 27. března 2019. Organizátorem byla Osvětová 

beseda. Žáci a pedagogové středních pražských škol zapojených do 

projektu dva roky společně pracovali, účastnili se společných přednášek  

a školení. Závěrem celého projektu byla účast devíti pedagogů na uvedené 

stáži. Navštívili gymnázium na předměstí Stockholmu a gymnázium 

v Katrineholu. Účastnice projektu, pí. Pospíšilová, předala kolegům 

informace o struktuře švédského školství a referovala mimo jiné i o řešení 

inkluze, historie, praxe a způsobu a financování celoživotního vzdělávání. 
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10) 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 žáci vykonávají odborný výcvik  

 

Obor: 

Obchodník 66-41-L/01 

Prodavač 66-51-H/01: 

specialista prodeje  

specialista prodeje motorových vozidel 

specialista prodeje elektrotechnického zboží 

Operátor skladování 66-53-H/01 

 

Střediska praktického vyučování  

 

K-TV středisko prakt. vyučování s.r.o.  Praha l, Na Poříčí 12 

Drapa sport SPV s.r.o.                               Praha 8, Zdibská 2/229 

Středisko praktického vyučování – CENTRUM 3000 s.r.o. 

                                                                    Praha 4, Plovdivská 3400 

     

Smluvní pracoviště       

 

AHOLD Czech Republic, a.s.  Praha 5, Radlická 520/117 

Radomír Melíšek    Praha 4, Za Zelenou liškou 15 

AUTO Jarov, s.r.o.                        Praha 3, Osikova 2 

HP Tronic Zlín, spol. s r.o.  Kůtiky 637, Prštné, 760 01 Zlín 

AUTO Styl a.s.    Praha 5, Jeremiášova 3 

Přerost a Švorc – auto, s.r.o.  Praha 6, Veleslavínská 39 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ  Praha 6, Pod Paťankou 217   

AAO, s.r.o.     Praha 3, Vlkova 365/19, PSČ 13000  

Truhlář a spol., s r.o.   Praha 8, Klapkova 36                                                                                                            

Bauhaus k.s.    Brno, Strážní 7 

M.A.T. Group spol. s r.o.  Plzeň, Na Roudné 324 

Beno Říčany, s.r.o.   Říčany, Říčanská 1818  

Siko koupelny a.s.    Praha 9, Skorkovského 1310 

Tempus s.r.o.    Praha 6, Lužná 591 

Porsche Inter Auto CZ, spol. s r.o. Praha 5, Vrchlického 31/18 

Brazzale Moravia a.s.          Litovel, Tři dvory 98 

Elektro World s.r.o.   Praha 9, Chlumecká 1531 

XLMX s.r.o.    Praha 5, Nárožní 1390/4 
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Autopneu Novák, s.r.o.   Praha 9, Nad Vinným potokem 1446/2c 

Solvent ČR s.r.o.    Šestajovice, Poděbradská 1162 

SPORTISIMO s.r.o.   Praha 5, Řevnická 170/4, Třebonice 

Miloš Křeček KK, s.r.o.   Praha 8, Hnězdenská 587 

Restnet s.r.o.    Praha 3, Chelčického 1566/9 

ROSSMANN, spol.s r.o.   Praha 4, Na Pankráci 1683/127 

 

Při zajišťování odborné praxe nástavbového studia je sociálním partnerem 

školy také Policie České republiky.  

 

11) Další vzdělávání realizované právnickou osobou 

 

- 
 

12) Další aktivity, prezentace 

a) Kurz základního školení obsluh manipulačních motorových vozíků 

Žákům oboru vzdělání Operátor skladování bylo umožněno ve spolupráci 

s firmou DATART absolvovat kurz obsluhy motorových vozíků. Kurz 

úspěšně absolvovalo 6 žáků. 

b) Plán aktivit rozvoje vzdělávání na období 2017 až 2019 ve spolupráci 

s NÚV. 

c) Škola se zapojila do projektu 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Název projektu 02_16_042 SŠO, Praha 2  

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0005361 

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2017  

Celková doba realizace projektu 24 měsíců  

Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2019  

Dotace: 1 013 352,00  

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_042 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro 

SŠ a VOŠ. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

d) Schola Pragensis 

22. 11. – 24. 11. 2018 
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Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím odboru školství pořádal již  

23. ročník přehlídky a nabídky pražských škol v Kongresovém centru 

Praha. 

Tato akce má za úkol seznámit žáky základních škol, jejich rodiče 

a výchovné poradce s nabídkou studia na středních školách soukromých  

i státních. 

Úsek odborného výcviku společně s vybranými žáky připravil koncepci 

výstavy. Technickou podporu zajistila firma Datart. Reklamní předměty 

dodaly firmy, kde žáci vykonávají odborný výcvik.  

Tato výstava je velmi přínosná pro naši školu, kam přivádí nové uchazeče  

o studium. 

 

e) Náborové akce 

13. 9. 2018 Veletrh středních škol, Chvalská tvrz, MČ 

Praha 9 

9. 10. – 10. 10. 2018  Kulturní dům Kladno 

16. 10. 2018    Městský společenský dům Kolín 

7. a 8. 11. 2018 Jarmark řemesel, SŠ - COPTH, Praha 9, 

Poděbradská 

Učitelky odborného výcviku organizovaly a účastnily se těchto 

náborových akcí, aby seznámily zájemce s obory vzdělání Obchodník, 

Prodavač a Operátor skladování. Podaly informace o výuce teoretických 

předmětů a organizaci odborného výcviku a odborné praxe. 

 

f) Dny otevřených dveří 

12. 12. 2018 

15. 1. 2019 

30. 1. 2019 

Vyučující odborného výcviku, někteří žáci a zástupci firem společně 

představili obory vzdělání žákům a jejich rodičům, kteří přišli k nám do 

školy. Byly jim podány informace, seznámili se s technickým vybavením 

školy a získali přehled o prodejnách, kde žáci vykonávají odborný výcvik. 

Žákyně 3. ročníku předvedly ukázky dárkového balení. Zájemci měli 

možnost shlédnout ukázku výuky např. zbožíznalství nebo informační  

a komunikační technologie. 
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g) Maturitní společenské setkání 

 

V březnu 2019 se sešli letošní maturanti ze třídy P2.A na slavnostním 

společenském setkání. Večer probíhal v přátelské atmosféře, každý žák 

dostal na památku šerpu s upomínkovým textem. 

 

Kulturní a vzdělávací akce žáků: 

září  

2018 

3.A, 3.D, P1.A Vyšehrad 

1.D, 2.E, 4.A Zemědělské muzeum Praha 7 

P1.B Vycházka po Praze 2 – Ztracenka, 

Bastion, Karlov 

3.G Vycházka Kunratický les 

1.E Festival vědy 

2.A Vítkov – rok 1968 

P1.B Botanická zahrada, Bastion, Albertov 

P1.A, P2.A, 3.A, 

4.A, P2.B 

Výstava František Kupka, Valdštejnská 

jízdárna 

P1.A, P1.B Geosvět, Praha 2 

1.A, 2.B Divadlo ABC – A.S.Puškin – Evžen 

Oněgin 

říjen 

2018 

3.A Prevence kriminality mládeže, Muzeum 

Policie ČR 

P1.A, P1.B Výstava Světlo a život, Národní 

muzeum 

P2.A, P2.B, 4.A, 

2.A 
Divadlo ABC – Tančírna 

 P1.A, P1.B Divadlo Rokoko – Idiot 

3.D Přednáška kriminalita mládeže, Muzeum 

Policie ČR 

listopad 

2018 

4.A Osudy židovských rodin, Městský úřad 

Praha 2 

P1.B, P2.B, P2.A, Anglické divadlo – U Hasičů 
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4.A 

2.A, 2.B Bio OKO – Jan Palach 

1.A Legionářský vlak – Praha, Dejvice 

prosinec 

2018 

1.A, 1.F, 1.E, 1.D 
Protidrogový vlak – Praha, Dejvice 

2.A, 2.B, P1.A, 

P1.B 
Divadlo Rokoko – Želary  

3.D, 2.E, P2.A Divadlo Pod Palmovkou – Rok na vsi 

leden 

2019 

1.A, 3.A Divadlo na Vinohradech - Pygmalion 

4.A, 3.A, P1.A, 

P2.A, P2.B 

Muzeum Kampa – 3 výstavy – J. Palach 

+ J. Zajíc, Fr. Kupka, P. Piccasso 

2.E, 1.A, 1.D Národní divadlo – prohlídka  

únor 

2019 

3.A, 3.D Divadlo Komedie - Teror 

4.A soudní líčení 

 

 

 

 

březen 

2019 

2.A, 2.B Tiskárny Astron Group 

P1.A, P1.B, P2.A, 

P2.B 
Divadlo Rokoko – K. Čapek 

1.A 
Divadlo Na Vinohradech – Romeo a 

Julie 

2.A, 3.A 
Salesiánské divadlo – The Secret Diary 

of A. Mole 

1.A, 2.A, P1.A, 

P1.B 
výstava Pixar 

4.A, P1.A, P1.B Divadlo Na Vinohradech – Periferie  

duben 

2019 

1.A výstava 100 let československé koruny 

1.F, 2.G, 2.A Divadlo Rokoko – Noc bláznů 

1.D, 3.G Divadlo Na Vinohradech – Svět žen 

P1.A, P1.B Botanická zahrada Na Slupi 
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květen 

2019 

1.E IQLandia - Liberec 

2.B, 3.A 
Alza – logistika, sklad Praha – Horní 

Počernice 

1.E, 1.D Globus 

2.B, 2.E Divadlo na Vinohradech – Revizor  

červen 

2019 

P1.A, P1.B, 3.A 
Ekologická exkurze – čistička vod 

Černošice, skládka Bytíz 

2.A, 2.G exkurze Pivovar Nymburk 

2.G, P1.A Divadlo na Vinohradech 

1.D Divadlo ABC – Romeo a Julie 

P1.A, P1.B 
Ekologická vycházka – parky Praha  

2 a 3 

 

Kulturní a vzdělávací akce navazovaly na témata především českého 

jazyka a literatury, literárního semináře, multikulturního soužití, dějepisu, 

estetické výchovy. Předcházela jim informace o autorech a jejich tvorbě, 

kontextu doby, výkladu uměleckých směrů a hnutí.  

V hodinách ČJ, EV, LS a D následovaly besedy. Byly zaměřeny na téma, 

cíl akce a estetickou stránku.  

Kulturní akce, především divadelní a filmová představení či 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. 

Výsledkem kulturních a vzdělávacích akcí bylo prohloubení literárních 

vědomostí a prohlubování estetického a vlasteneckého cítění. 

Žáci byli vedeni k uplatňování estetických kritérií ve svém životním stylu 

a k vytváření estetického pracovního prostředí.  
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13) Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, 

v době školních prázdnin 

- 
 

 

VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

1) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 

- 

 

 

2) Výsledky jiných inspekcí a kontrol 
 

MHMP, odbor kontrolních činností, provedl v organizaci veřejnosprávní 

finanční kontrolu za období roku 2018. 

 

Termín kontroly: od 27. 3. 2019 do 26. 4. 2019 

Předmět kontroly: 

o Předmětem následné veřejnosprávní finanční kontroly za rok 2018, 

včetně souvisejících období, bylo hospodaření organizace s veřejnými 

prostředky a přiměřenost a účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. 

 

Kontrolní zjištění: 

o Z provedené finanční kontroly vyplývá, že příspěvková organizace 

plní účel, pro který byla zřízena, tj. poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích 

programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání  

s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou. 

o Testováním jednotlivých oblastí hospodaření bylo zjištěno, že 

účetnictví organizace bylo vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Inventarizace majetku  

a závazků byla provedena v souladu s platnými právními předpisy. 

Nebylo zjištěno porušení ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Vnitřní kontrolní 

systém byl hodnocen jako funkční. 

o Organizace měla zpracovány interní normy upravující jednotlivé 

oblasti hospodaření. Jednalo se zejména o zajištění oběhu účetních 

dokladů, zabezpečení vnitřního kontrolního systému, doplňkové činnosti, 

provádění inventarizace, o odměňování zaměstnanců, účtování a evidence 

dlouhodobého majetku, odepisování majetku, FKSP atd. 

o Organizace měla v souladu s § 26 zákona o finanční kontrole 

stanoveny funkce příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. 
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o Nehospodárné, neúčelné nebo neefektivní vynakládání veřejných 

finančních prostředků ve smyslu zákona o finanční kontrole nebylo 

zjištěno. 

 

 

VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018   

1) Běžné výdaje 

Plnění dosažených výnosů 

Celkový objem výnosů z hlavní činnosti za hodnocený rok 2018 činil 

34 511 335,85 Kč.  

Z toho dotace ze státního rozpočtu (MŠMT - UZ 33353) byla poskytnuta 

ve výši 24 677 329,00 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 119 800,00 Kč a dotace na provoz z rozpočtu 

zřizovatele (UZ 00091) v objemu 9 019 400,00 Kč. 

Celkem činily přidělené prostředky z nároků na prostředky státního 

rozpočtu a rozpočtu zřizovatele 33 816 529,00 Kč.  

Objem přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu (MŠMT – 

UZ 33353) byl čerpán ve výši 24 677 329,00 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-12966/2018-1 (rozpočtové opatření na základě 

usnesení Rady HMP č. 2919 ze dne 13. 11. 2018) ve výši 114 840,00 Kč 

(95,8 %), nevyčerpaná dotace UZ 33034 (62 neuskutečněných 

žákozkoušek á 80,00 Kč) ve výši 4960,00 Kč byla vrácena dne  

17. 1. 2019 na účet poskytovatele a dotace na provoz z rozpočtu 

zřizovatele (UZ 00091) byla čerpána ve výši 9 019 400,00 Kč (100 %). 

Celkový objem výnosů z vlastní činnosti včetně čerpání z fondů činí  

353 157,85 Kč (bez doplňkové činnosti). 

Prostředků na akci č. 10753 v rámci Operačního programu – Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, název projektu „02_16_042 SŠO Praha 2“ – UZ 
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33063 byly čerpány ve výši 346 609,00 Kč. Tyto prostředky byly čerpány 

z rezervního fondu.  

Struktura výnosů v roce 2018 
Výnosy 2018   Kč 

  dotace UZ 333 53 24 677 329,00 

 34 511 335,85 dotace UZ 330 34 114 840,00 

  dotace UZ 330 63 346  609,00 

  dotace UZ 00091 9 019 400,00 

 1. dotace celkem 34 158 178,00 

      

  čerpání FO 228 442,00 

  čerpání RF  14 462,61 

  čerpání IF 0,00 

  2. celkem čerpání fondů  242904,61 

      

  výnos z prodeje služeb 8 167,00 

  ostatní výnosy z činnosti 99 005,00 

  úroky 3081,24 

  3. výnosy z činnosti celkem 110 253,24 

      

  součet 1. + 2. + 3.  34 511 335,85 

 

Struktura výnosů z vlastní činnosti (bez doplňkové činnosti) 

   602   
0320 výnosy za kopírování, vystavování druhopisů 8 167,00 

649 x  ostatní výnosy z činnosti 99 005,00 

  z toho:   

  649  030X    příjmy za školní akce hrazené žáky 59 050,00 

  649  033X    ostatní 17 355,00 

  649  033X    smlouva mezi CERMATem a školou ve výši 22 600,00 

662 úroky  3 081,24 

   Celkem 110 253,24  
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Výnosy z doplňkové činnosti byly vytvořeny ve výši 439 084,46 Kč. Tyto 

výnosy byly oproti minulému roku nižší o 12 411,86 Kč.  

2) Dosažené náklady 

Celkové náklady hlavní činnosti byly za rok 2018 čerpány v objemu 

34 511 355,88 Kč. Oproti upravenému rozpočtu jsou tyto náklady čerpány 

na 97,49 %.  

Z toho náklady hrazené ze státního rozpočtu: 

UZ 333 53 byl čerpán v objemu 24 677 329,00 Kč, tj. 100 % z rozpočtu 

a 71,50 % z celkového objemu nákladů. 

UZ 330 34 rozvojový program „Podpora organizace a ukončování 

středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách 

v podzimním zkušebním období“ byl čerpán ve výši 114 840,00 Kč, tj. 

95,8 % z přiděleného rozpočtu a 0,33 % z celkového objemu nákladů. 

UZ 330 63 dotace na financování akce č. 10753 v rámci Operačního 

programu – Výzkum, vývoj a vzdělávání, název projektu „02_16_042 

SŠO Praha 2“ byla čerpána ve výši 346 609,00 Kč, tj. 34,29 % 

z přiděleného rozpočtu a 1,004 % z celkového objemu nákladů.  

Náklady financované zřizovatelem: 

UZ 00091 byl čerpán ve výši 9 019 400,00 Kč, tj. 100 % z přiděleného 

rozpočtu a 26,13 % z celkového objemu nákladů. 

Zbytek tvoří náklady financované z vlastních zdrojů, jež jsou vykázány ve 

výši 110 253,24 Kč. 

Upravený rozpočet celkových nákladů podle jednotlivých položek byl 

čerpán takto: 

a) U spotřeby materiálu (účet 501) vykázáno čerpání ve výši 

368 007,45 Kč, tj. 88,76 % rozpočtu.  

b) U nákupu vody, paliv a energie celkem (účet 502) je vykázáno 

čerpání ve výši 545 513,00 Kč, tj. 100,28 % rozpočtu. 

c) Položka opravy a udržování (účet 511) – čerpána v objemu 

3 575 708,26  Kč, tj. 100,01 % z přiděleného rozpočtu.   
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d) Položka cestovné (účet 512) ve výši 12 070,00 Kč, tj. 100,58 % 

z přiděleného rozpočtu.   

e) Položka náklady na reprezentaci (účet 513) ve výši 15 133,07 Kč, 

tj. 56,05 % z přiděleného rozpočtu. 

f) U položky ostatní služby (účet 518) vykázáno čerpání 

2 038 209,43 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. 77,10 % 

z přiděleného rozpočtu. Na účtu 518 je rozpočtována částka ve výši 

666,63 tis. Kč, ze které je čerpáno 76 480,-- Kč. Jedná se o UZ 33 063 

dotace na financování akce č. 10753 v rámci Operačního programu – 

Výzkum, vývoj a vzdělávání, název projektu „02_16_042 SŠO Praha 2“. 

Z tohoto důvodu je celkové čerpání na účtu 518 nižší oproti rozpočtu. 

g) U položky mzdové náklady (účet 521) včetně OON, OON - šablony 

a FO vykázáno čerpání v objemu 19 273 160,00 Kč, tj. 99,52 % 

z přiděleného rozpočtu. 

h) U položky zákonné sociální pojištění (účet 524) vykázáno čerpání 

ve výši 6 476 342,00 Kč, tj. 99,77 % z přiděleného rozpočtu. 

i) U položek jiné sociální pojištění (účet 525) vykázáno čerpání  

78 165,00 Kč, tj. 97,71 % z přiděleného rozpočtu, zákonné sociální 

náklady (účet 527) vykázáno čerpání ve výši 512 247,04 Kč, tj. 99,82 % 

z přiděleného rozpočtu. 

j) Jiné ostatní náklady (účet 549) jsou čerpány v objemu                                                            

125 558,60 Kč, tj. 84,84 % z přiděleného rozpočtu. 

k) Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) činí 697 194,00 Kč,  

tj. 98,75 % z přiděleného rozpočtu. 

l) Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) činí  

696 067,00 Kč, tj. 89,13 % z přiděleného rozpočtu. 

3) 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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4) Čerpání účelových dotací 

 

Vypořádání dotací poskytnutých v roce 2018 ze státního rozpočtu 

 

      v Kč 

UZ název  

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2018 

Skutečné 
čerpání k 
31.12.2018 

Vráceno do 
rozpočtu 

333 
53 

Celková dotace poskytnutá 
MŠMT 24 677 329,00 24 677 329,00 0 

330 
34 

Dotace MŠMT určená na 
program "Podpora 
organizace a ukončování 
středního vzdělávání 
maturitní zkouškou" 119 800,00 114 840,00 4 960,00 

330 
63 

Dotace na financování akce 
č. 10753 v rámci Operačního 
programu – Výzkum, vývoj a 
vzdělávání, název projektu 
„02_16_042 SŠO Praha 2“ 

983 632,80 346 609,00 

k 31.12.2018 
v rezervním 

fondu je 
částka ve výši 
637 023,80 Kč 

  CELKEM 25 780 761,80 25 138 778,00 4 960,00  

 

 

Vypořádání neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2018 z rozpočtu hl. m. Prahy:  

 

    

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2018 

Skutečné 
čerpání k 
31.12.2018 

Vráceno 
do 
rozpočtu 

00091 provozní dotace 9 019 400,00 9 019 400,00 0 

  z toho: prostředky na platy 921 000,00 921 000,00 0 

             ONIV provozní 5 125 000,00 5 125 000,00 0 

  

Neinvestiční prostředky na 
opravu dvorních fasád 2 - 
usnesení Rady  
HMP č. 460 z 6.3.2018 

a usnesení Rady HMP č. 2016 
z 7.8.2018 – dofinancování akce   

2 642 200,00 

331 200,00 

2 642 200,00 

331 200,00 0 

    0 

  CELKEM 9 019 400,00 9 019 400,00 0 
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5) Mzdová oblast 

Stanovený celkový limit na platy ze SR a MHMP ve výši 18 758 885,00 

Kč byl čerpán na 99,99 % (bez FO). Platy na doplňkové činnosti činí 

111 243,00 Kč. Ostatní osobní náklady na doplňkové činnosti činí 

9 760,00 Kč. 

Limit ostatních osobních nákladů (UZ 333 53) stanovených částkou  

225 000,00 Kč byl vyčerpán na 100 %. 

OON (UZ 330 63) – šablony byl čerpán ve výši 70 208,00 Kč. 

Odměny pracovníkům byly vyplaceny v rozsahu limitu stanoveného 

Radou HMP, UZ 00091, v částce 921 000,00 Kč, tj. 100%. 

Čerpání fondu odměn bylo schváleno zřizovatelem (Usnesení RHMP  

č. 1100 ze dne 15. 5. 2018 a č. 3054 ze dne 4. 12. 2018) celkem ve výši 

300 000,00 Kč, čerpáno ve výši 228 442,00 Kč. 

6) Doplňková činnost  

Předmětem doplňkové činnosti školy je v souladu se zřizovací listinou 

a živnostenským oprávněním především pronájem školní kuchyně a 

jídelny provozovateli školního stravování, pronájem tělocvičen a učeben 

mimo dobu vyučování, výnosy ze spořícího – vkladového účtu a nájemné 

za užívání služebního bytu.  

Docílené celkové výnosy ve vztahu ke skutečnosti roku 2017 byly nižší  

o cca 12,5 tis. Kč. 

Struktura výnosů doplňkové činnosti                           v tis. Kč 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Index 
2018/ 
2017 

602  
0001 

služby spojené s užíváním 
tělocvičen  178 188 190 163,5 157,7 0,96 

602  
0002 příjmy za topení v ŠJ  17 15 19 19,2 17,2 0,89 

602  
0003 příjmy za přípravné kurzy k MZ 0 31 4 13,2 13,8 1,045 

603  
0001 pronájem učeben 9  5 10 6 8,8 1,46 

603  
0002 nájemné služební byt 93  93 93 93,4 85,8 0,91 
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603  
0003 

pronájem prostor ŠJ  

od 1. 9. 2012  150 150 150 150 150 1,0 

604  
0001 

Výnosy z prodaného zboží 
(školní mikiny a trička) 0 8 1 1,5 0 0 

662  
0001 úroky z termínovaných vkladů 8  2 5 4,7 5,9 1,25 

      

   

  

  VÝNOSY CELKEM  455 492 472 451,5 439,1  

        

 

 

Skutečné celkové náklady DČ byly čerpány ve výši 293,4 tis. Kč, oproti 

skutečnosti minulého roku byly tedy o 59,3 tis. Kč vyšší. 

Struktura nákladů doplňkové činnosti 

      

v tis. Kč 

položka 
náklady 

2014 
náklady 

2015 
náklady 

2016 
náklady 

2017 
náklady 

2018 
index 2018/2017 

potraviny 0 0 0 0 0 X 

ostatní 
materiál 

0 1,5 0,3 3,9 12,9 3,30 

DDHM 9 0 45 12,9 5,1 0,39 

spotřeba 
energie 

50 50 51,5 46,8 40,4 0,86 

údržba, 
opravy 

22 70 57,4 4,5 48,7 10,82 

ostatní 
služby 
celkem 

14 12 24 7,7 7,8 1,01 

prodané 
zboží 

0 7,5 1 1,5 0 0 

mzdové 
náklady+ 

OON 
78 100 90,5 105,4 121 1,15 

zák. soc. 
pojištění 

19 25 22 25 28,2 1,13 
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zák. 
zdrav. 

pojištění 
7 8 8 8,9 10 1,12 

zák. soc. 
nákl. 
(FKSP) 

1 1 1,3 2 2,2 1,10 

Penále 0 0 0 0 0 0 

dod.odv. 
daně 

z příjmu 
0 0 0 0 0 0 

odpisy 0 0 8,5 15,5 17,1 1,10 

CELKEM 200 275 309,5 234,1 293,4 1,25 

 

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti za hodnocené období je zisk  

v částce 145 689,60 Kč.  

Konečný hospodářský výsledek za obě dvě činnosti je zisk za hodnocený 

rok ve výši 145 689,60 Kč. 

Na základě Pravidel pro finanční vypořádání hlavní činnosti škol 

zřízených hl. m. Prahou a Pravidel doplňkové činnosti škol na rok 2018, 

navrhujeme ze zisku z doplňkové činnosti v částce 145 689,60 Kč přidělit 

do fondu odměn částku 115 000,00 Kč, tedy ve výši 78,93 % dosaženého 

zisku, zbývající částku 30 689,60 Kč navrhujeme přidělit do fondu 

rezervního. 

7) Investiční výdaje 

Zůstatek investičního fondu byl k 31. 12. 2017 vykázán ve výši  

619 729,69 Kč. Vytvořené odpisy za rok 2018 jsou vykázány v objemu 

714 279,00 Kč (včetně DČ). Zdroje investičního fondu (investiční 

transfery MHMP) na rok 2018 byly vykázány v objemu 12 965 500,00 

Kč. Skutečné čerpání investičního fondu v roce 2018 bylo vykázáno 

v objemu 10 954 435,00 Kč. Celkový zůstatek investičního fondu  

k 31. 12. 2018 je evidován ve výši 3 345 073,69 Kč.  

Použití investičního fondu (investice, opravy a údržba, odvody) – 

skutečnost za rok 2018 celkem: 

 

1) č. akce 00441260  Výměna oken uliční fasády ve 3. a 4. NP –  

Usnesením Rady HMP č. 460 ze dne 6. 3. 2018 

poskytnut investiční transfer ve výši 2 635 
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500,00 Kč. Tato investiční akce byla v roce 2018 

dokončena, prostředky vyčerpány ve výši 

2 631 386,00 Kč. Nedočerpané prostředky ve 

výši 4 114,00 Kč budou vypořádány v rámci 

finančního vypořádání za rok 2018. 

 

2) č. akce 0044213  Rekonstrukce západní fasády - Usnesením Rady

     HMP č. 1160 ze dne 22. 5. 2018 poskytnut 

      investiční transfer ve výši 2 565 900,00 Kč. Tato 

investiční akce byla v roce 2018 dokončena, 

prostředky vyčerpány na 100 %. 

   

3) č. akce 0044214  Výměna oken uliční fasády v 1. a 2. NP -  

Usnesením Rady HMP č. 1160 ze dne 22. 5. 

2018 poskytnut investiční transfer ve výši 2 598 

000,00 Kč. Tato investiční akce byla v roce 2018 

dokončena, prostředky vyčerpány ve výši 2 580 

576,00 Kč. Nedočerpané prostředky ve výši  

17 424,00 Kč budou vypořádány v rámci 

finančního vypořádání za rok 2018. 

 

4) č. akce 0044293  Rekonstrukce chodeb a recepce – Usnesením 

Rady HMP č. 1618 ze dne 19. 6. 2018 poskytnut 

investiční transfer ve výši 2 607 200,00 Kč. Tato  

investiční akce byla v roce 2018 dokončena, 

prostředky vyčerpány na 100 %. 

 

5) č. akce 0044512  Rekonstrukce severní a východní fasády –  

Usnesením Rady HMP č. 2741 ze dne 23. 10. 

2018 poskytnut investiční transfer ve výši 2 558 

900,00 Kč. Tato investiční akce nebyla v roce 

2018 dokončena. V roce 2018 byly vyčerpány 

prostředky ve výši 353 300,00 Kč. Bylo 

požádáno o použití nedočerpaných prostředků  

ve výši 2 205 600,00 Kč v roce 2019 na tuto 

investiční akci. 
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VIII. Další informace – hodnocení činnosti předmětových komisí 

 

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

Ve školním roce 2018/2019 se učitelé zaměřili na kultivovaný projev žáků 

s důrazem 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. 

a) V českém jazyce a literatuře se vyučující zaměřili na kultivovaný 

ústní a písemný projev 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 uměleckým textem (četba, interpretace a porozumění textu, 

chronologické souvislosti). Probíhalo doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem a konzultace.  

U maturitních ročníků byl charakter výuky především zaměřen na tři části 

státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury – byla 

vyhodnocována průběžná činnost žáků (jejich četba a usměrňovaná 

příprava charakteristiky uměleckých děl, slohová cvičení, interpretace 

textů, didaktické testy). Výsledky maturitní zkoušky byly srovnatelné 

s minulým školním rokem: v didaktických testech neuspěla asi ¼ žáků, 

špatné výsledky většinou odpovídaly vědomostem v průběhu studia, 

nezájmu o četbu, nedostatečné přípravě – byla vyvozena následná 

opatření (důraz na účast žáků v přípravném kurzu, dále na četbu, 

interpretaci textu, stylistická cvičení, literární a jazykové texty, spisovné 

vyjadřování). 

 

b) V literárním semináři si žáci osvojili základní vědomosti z přehledu 

literárních směrů, skupin a významných světových a českých osobností. 

Naučili se zařadit autora a jeho tvorbu do literárněhistorického kontextu  

a interpretovat umělecká díla. Žáci ve výuce aktivně využívali 

audiovizuální techniku v odborné učebně, aplikovali poznatky při 

interpretaci literárních textů (analýza, porovnání s originálním zněním aj.) 

a různých literárních příruček. Podstatou byla samostatná a tvořivá práce, 

prezentace, přednes, citace literárních ukázek a celkové porozumění textu. 

Práce s uměleckým textem byla i vhodnou přípravou k ústní maturitní 
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zkoušce, především díky interpretaci děl z povinné četby. V obou 

pololetích žáci zpracovávali projekty na zadaná témata a dílčí referáty. 

 

c) V estetické výchově si žáci doplnili 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. 

Doplňkem výuky estetické výchovy se staly kulturní akce, především 

divadelní a filmová představení či výstavy, které byly velkým přínosem 

pro celkový rozvoj žáků. 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, vlastenecké cítění a byli vedeni 

k uplatňování estetických kritérií ve svém životním stylu  

a k vytváření estetického pracovního prostředí.  

 

2) Cizí jazyky 

 

Vyučující obou jazyků (AJ, NJ) dodržovali tematické plány dle ŠVP, žáci 

látku průběžně zvládali, výuka byla zpestřena časopisem BRIDGE/DAS 

RAD a používáním audiovizuální techniky (poslechy, internet, video)  

a návštěvou divadelních představení v angličtině. Úspěšně probíhala  

i spolupráce s partnerskou školou na projektu v Hamburku, která tam byla 

zakončena čtrnáctidenním pobytem našich žáků a učitelů. Seznámili se  

s poměry na německé škole a žáci měli možnost si vyzkoušet své 

schopnosti jazykové i profesní v německých prodejnách. 

V maturitních třídách probíhala celoroční příprava k maturitní zkoušce, 

která byla zakončena přípravným kurzem, kde si zájemci mohli vyzkoušet 

všechny části maturitní zkoušky, tj. písemnou i ústní a didaktické testy. 

Výsledky byly velmi dobré, všichni žáci uspěli, mnozí i s vysokým 

bodovým ohodnocením. 

V červnu byly dokončeny Šablony, na nichž se podíleli všichni vyučující 

jazyků, a zápisy a reflexe z nich byly odevzdány v termínu. Též 

pokračovaly vzájemné náslechy ve vyučování i hospitace z řad vedení 

školy. 
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Závěrem je třeba zdůraznit, že rámci komise cizích jazyků se sešel 

výborný kolektiv, který spolupracuje, a všichni si podle svých možností 

vzájemně pomáhají. 

 

3) Matematika 

a) PK zhodnotila, že přijímací zkoušky měly průměrnou úroveň  

a úspěšnost u maturitní zkoušky byla velmi dobrá. Všichni vyučující 

matematiky splnili tematické plány. 

b) Učivo, které se vztahuje k praxi a dá se předvést na praktických 

úlohách, většina žáků zvládá.  

c) Většině žáků dělají problémy numerické výpočty (bez kalkulačky), 

zvláště písemné dělení a zlomky. Učivo abstraktního charakteru je 

složitější pro žáky 1. ročníku u oboru vzdělání Prodavač i u oboru 

vzdělání Obchodník. Jsou to algebraické výrazy, ale i řešení rovnic  

a nerovnic s absolutní hodnotou. Ve vyšších ročnících oboru vzdělání 

Obchodník a nástavbového studia 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. 

d) Většině žáků chybí větší ctižádost dosáhnout lepších výsledků. 

e) Na opravných zkouškách se podílejí všichni vyučující. 

f) Od školního roku 2019/20 bude škola využívat, hlavně u oboru vzdělání 

Obchodník, v hodinách program společnosti TECHAMBITION. 

g) Pí. Zavoralová a pí. Pospíšilová dokončily šablonu tandem při výuce 

matematiky. 

 

 

4) Společenskovědní předměty 
 

Všichni vyučující společenskovědních předmětů jsou v souladu 

s tematickými plány, učivo za celý školní rok s žáky probrali 

a zopakovali. 

Společenskovědní předměty poskytují široký prostor pro využívání 

mezipředmětových vztahů, které přispívají k zlepšování všeobecné úrovně 

informovanosti. Tuto skutečnost se vyučující snaží využívat co nejvíc. 

Stále však přetrvává problém, že v těchto předmětech se vyučující 

setkávají s malým zájmem a povědomím žáků o aktuálním dění v naší 

společnosti a ve světě. 
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Jako další problém se jeví, že žáci nemají příliš dobré vyjadřovací 

schopnosti a často se špatně orientují při práci s textem. To se vyučující 

snaží řešit zvýšenou prací s textem a systémem tzv. mluvních cvičení 

(referáty, prezentace atd.). 

Na začátku 2. pololetí utrpěla vážný úraz kolegyně Chadimová, která 

vyučovala společenskovědní předměty v mnoha třídách. Její úvazek byl 

rozdělen mezi další vyučující, ostatní vyučující odpovědně přistoupili 

k suplování, takže nedošlo k narušení učebních plánů. Klasifikaci žáků ve 

třídách, kde se změnil vyučující, věnovala předmětová komise zvýšenou 

pozornost. Předsedkyně předmětové komise vypracovala pro všechny tyto 

třídy jednotné testy. 

 

 

5) Přírodovědné a technické předměty 

Předmětová komise měla ve školním roce 2018/2019 jen tři členky. 

Schůze se konaly pravidelně, ale mnohem častější byla neformální setkání 

na chodbách, v jídelně a při dalších příležitostech. Vyučující si 

vyměňovaly zkušenosti, poznatky o žácích a možnosti využití nových 

metod výuky či motivace žáků. Snažily se sjednotit požadavky na žáky  

a měřítka klasifikace v rámci individuálních možností žáků. 

Vyučující uskutečňovaly vzájemné hospitace, a tak získávaly podněty pro 

zlepšení vlastní pedagogické práce, E. Krupková a J. Krčíková se 

zúčastnily šablony Nové metody ve vyučování. Kromě toho proběhlo  

i mnoho různých vzdělávacích akcí, viz přehledy akcí. 

Ve všech přírodovědných předmětech vyučující zdůrazňují význam 

ochrany životního prostředí a nutnost správných návyků pro zachování 

zdraví. Vedou žáky nejen k odpovědnosti za svoje zdraví, ale 

i k odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí. Aktualizují učivo 

vzhledem ke změnám životního prostředí, aby žáci pochopili příčiny  

a důsledky změn a svým chováním nepoškozovali životní prostředí. 

Učitelé se zaměřují na informace důležité pro žáky v praktickém životě  

a využitelné v pracovním procesu. Žáci jsou seznamováni s možnostmi 

změn životního stylu, které jsou v souladu s principy trvale udržitelného 

rozvoje. Jsou systematicky upozorňováni na nebezpečí, které přinášejí 

nové formy užívání návykových látek (žvýkací tabák). 

Při výuce základů přírodních věd a environmentalistiky se vyučující snaží 

skloubit výuku o počasí, podnebí a aktuální meteorologickou situaci se 

seznamováním s prevencí mimořádných událostí a s chováním při nich. 
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Zároveň upozorňují na zkušenost předků s předpovídáním počasí 

(pranostiky apod.). 

Žáci jsou vedeni k třídění odpadu ve škole a vychováváni k nutnosti 

třídění odpadu doma. V doprovodu vyučujících bylo učivo doplněno 

exkurzemi. Žáci dvou tříd oboru vzdělání Podnikání navštívili výstavu 

Světlo a život v Národním muzeu. V říjnu se žáci byli podívat v galerii 

Geosvět. Lektorka spolku Arnika uskutečnila na naší škole přednášku 

Toxické látky ve spotřebním zboží. Spolek Arnika připravil i přednášku 

na téma Odpady a spolupráce pokračovala zapůjčením výstavy 

velkoformátových fotografií na téma Aleje – využívali jsme ji při výuce. 

V únoru se uskutečnil výukový program Adapťáci (Ekocentrum 

Koniklec). Ve škole proběhla beseda Energie – budoucnost lidstva. Na 

jaře žáci absolvovali exkurzi do Botanické zahrady University Karlovy. 

V Riegerových a Čechových sadech žáci určovali stromy a byli 

upozorněni na památný dub uherský. 

 

 

6) Tělesná výchova a zdravověda 

Celá komise se snažila zodpovědně plnit úkoly obsažené v ŠVP  

a zapojovat žáky do sportovních aktivit. Podmínkou klasifikace je 2/3 

aktivní účast na TV. Žáci, kteří tuto podmínku nesplňují, si daný počet 

hodin musí nahradit nebo zpracovat seminární práci na určené téma. Pro 

žáky uvolněné z TV je zavedena náhradní Teorie tělesné kultury jako 

povinně volitelný předmět. Zde se žáci vzdělávají v teorii tělesné kultury, 

zdravovědě a zásadách první pomoci. Do hodin TV je operativně 

zařazována výuka Ochrana člověka za mimořádných událostí a základy 

první pomoci v teorii a praxi. V průběhu školního roku se žáci 

zúčastňovali soutěží Poprask. Úspěšně proběhl lyžařský kurz. Pro výuku 

míčových her využíváno školní hřiště. V jednání je realizace posilovny. 

 

7) Ekonomické předměty 

S počátkem školního roku 2018/2019 byla sloučena předmětová komise 

ekonomiky a obchodního provozu s předmětovou komisí speciálních 

předmětů. Cílem odborných předmětů je poskytnout žákům odborné 

poznatky potřebné pro jejich úspěšné uplatnění v obchodní  

a podnikatelské praxi, naučit je chápat ekonomické jevy a procesy  

v podmínkách tržního hospodářství. Důležitá je i orientace žáků  

v obchodně právních otázkách, které dokáží i řešit a dokáží zaujímat 

správná ekonomická stanoviska, osvojují si podnikatelské činnosti  
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a získávají podnikatelské myšlení, umí aplikovat nové prvky změn  

v ekonomice i obchodním provozu. Učivo je poskytováno žákům  

i v rámci vyučovacích předmětů marketing a management, informační  

a komunikační technologie, psychologie, právní nauka a zbožíznalství. 

Učitel klade důraz na řešení a procvičování příkladů z praxe, věnuje 

pozornost výkladu základních pojmů, navazuje na poznatky žáků  

z předmětu administrativy prodejny, psychologie prodeje a účetnictví. 

Učivo vyučovacího předmětu ekonomika a obchodní provoz tvoří 

teoretický základ pro odborný výcvik a budoucí povolání žáků. Vzhledem 

k nedostatku učebnic obchodního provozu v obchodní síti aktualizoval  

M. Novotný stávající text pro potřeby školy, je dostupný žákům 

v elektronické podobě. 

Z hlediska klíčových dovedností odborné předměty poskytují a rozvíjejí 

komunikativní dovednosti, personální dovednosti, dovednosti řešit 

problémy a problémové situace, numerologické aplikace a dovednosti 

využívat prostředky informačních a komunikačních technologií  

a efektivně pracovat s informacemi. 

Od žáků je vyžadováno pohotové a odborné vyjadřování, samostatné  

a iniciativní řešení problémů, tvůrčí myšlení a rozhodování, je kladen 

důraz na schopnost aplikovat získané vědomosti a dovednosti do praxe, na 

profesní etiku a společenské vystupování, umění jednat s lidmi a umění se 

vyrovnávat se stresem v podmínkách zvýšené náročnosti, což je pro naše 

absolventy důležité s přihlédnutím k jejich budoucímu profesnímu 

uplatnění. 

Zejména u závěrečných a maturitních zkoušek se projevuje aplikace 

získaných vědomostí a dovedností z praxe a systémový přístup k dané 

problematice. 

I v letošním roce se maturitní zkoušky skládaly ze státní části (český jazyk  

a literatura, matematika, cizí jazyk) a školní profilové části maturitní 

zkoušky. 

Profilová zkouška u oboru vzdělání Podnikání byla povinná z ekonomiky 

podniku, řízení podniku a účetnictví. Ekonomika a řízení podniku bylo 

zkoušeno ústně, z účetnictví skládali žáci praktickou zkoušku (souvislý 

příklad písemně). 

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  
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a materiály bylo zřejmé, že žáci umí aplikovat teorii v praxi, a tudíž jsou 

pro praxi na úrovni středního managementu dobře připraveni. 

U oboru vzdělání Obchodník, pokud nebereme v úvahu státní maturitní 

zkoušku, byly povinným maturitním předmětem zbožíznalství, 

ekonomika, obchodní provoz, účetnictví a obchodně provozní 

administrativa s podporou počítače. Zkouška z ekonomiky a ze 

zbožíznalství měla charakter ústního zkoušení před komisí. Hodnocení 

probíhalo podle vnitřní směrnice školy (Hodnocení zkoušek profilové 

části maturitní zkoušky). 

Praktická zkouška se skládala ze tří částí, a to z obchodně provozní 

administrativy, vypracování úkolu dle zadání a prověření znalostí  

z obchodně provozní problematiky. Další částí zkoušky bylo účetnictví na 

PC v programu POHODA. 

Výsledky maturitních zkoušek byly hodnoceny jako průměrné až 

podprůměrné. Výkony žáků u maturitních zkoušek odpovídaly převážně 

průběžné klasifikaci během studia, kde však klasifikace probíhá postupně 

v dílčích tématech. K maturitní zkoušce však žáci musí zvládnout velké 

množství učiva najednou za celou dobu studia, a to je pro většinu 

problém. Pokud během studia vykazovali pouze průměrné výsledky, často 

i nedostatečné (reparáty), pak nemohou být u maturitní zkoušky úspěšní. 

Maturitní zkoušky, ze strany vyučujících, byly dobře zajištěny jak po 

odborné stránce, tak organizačně. Členové komise vytvářeli příjemné 

prostředí, přestože zkoušení bylo náročné a snaha o objektivitu 

maximální. Průběh maturitních zkoušek po formální stránce byl kladně 

hodnocen i ze strany předsedů komisí. 

V letošním roce u třídy 3.A oboru vzdělání Obchodník byl nově zaveden 

pilotní projekt k vykonání závěrečné zkoušky pro obor vzdělání Prodavač 

– specialista prodeje. Zkouška se skládala z písemné, praktické a ústní 

zkoušky.  

Vzdělávání se uskutečnilo v souladu s vyhlášením pokusného ověřování 

organizace a průběhu modelu vzdělávání L a H umožňujícího dosažení 

středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní 

zkouškou ve Střední škole obchodní, Belgická 250/29, Praha 2, č. j. 

MSMT-18477/2012-23 ze dne 4. června 2012 dle dodatku č. j. MSMT-

17453/2016-1 ze dne 8. června 2016, podle § 171 odst. 1 zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Žáci 3-letého oboru vzdělání Prodavač – specialista prodeje a Operátor 

skladování skládali jednotnou písemnou závěrečnou zkoušku. Každý žák 

měl vygenerované své zadání. Složka žáka s písemnou závěrečnou 
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zkouškou se nedělila podle předmětů jako v minulých letech, ale tato 

složka kolovala mezi jednotlivými vyučujícími, kteří postupně opravovali 

ten předmět, který vyučovali v dané třídě. Bylo nutné dodržet 

harmonogram oprav a celkového hodnocení, stanovený vedením školy. 

Hodnocení předal třídní učitel, ve stanoveném termínu, na odborný 

výcvik. Výsledky hodnocení byly žákům sděleny na praktické zkoušce. 

Je nezbytné průběžně sledovat změny v oblasti daňových zákonů, 

zákoníku práce, občanského zákoníku, zákon o ochraně spotřebitele  

a další právní normy. Se žáky je dobré vést diskuze (je nutná velmi 

pečlivá příprava) např. o ekonomické situaci v ČR, o životní úrovni 

obyvatel, o průběhu recese v některých zemích, o opatřeních ČNB, 

chování bankovního sektoru a o stavu na finančních trzích. Z tohoto 

důvodu vyplývá pro členy komise nutnost průběžného studia odborné 

literatury a odborných časopisů zaměřených právě na oblast ekonomiky  

a obchodu. 

Největším přínosem bývají účasti na seminářích a odborně zaměřených 

školeních, které cíleně řeší určitou problematiku. Díky pochopení vedení 

školy se jednotliví členové komise těchto akcí, dle aktuální nabídky, 

zúčastňují s tím, že nové poznatky uplatňují ve výuce. V. Stěhulová,  

L. Čistá, I. Svobodová a M. Začal absolvovali také školení v rámci šablon.  

V oblasti sebevzdělávání členů komise můžeme konstatovat, že vyučující 

jsou odborně fundovaní a díky vzájemné spolupráci se daří žáky kvalitně 

připravit na složení závěrečných a maturitních zkoušek. 

 

 

8) Informační a komunikační technologie 
 

Informační a komunikační technologie pronikají stále více do výuky 

odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů, a proto je nutné, aby byli 

učitelé na jejich využití připraveni a uměli je vhodně používat. Počítače 

jsou využívány učiteli a žáky v hodinách IKT a informatiky nebo  

v ostatních předmětech jako doplňující učební pomůcka. Žáci získávají 

informace a výukové materiály prostřednictvím školní sítě nebo 

webových stránek školy.  

Místo tradičních sešitů jsou využívány elektronické sešity pro psaní 

poznámek, což rozvíjí digitální dovednosti žáků. Využívány jsou i další 

digitální pomůcky jako tablet, grafický tablet, vlastní mobilní zařízení  

s připojením ke školní WiFi síti, interaktivní tabule pro zkvalitnění výuky. 

V rámci projektu šablony vyučující podpořili častější zapojení žáků s SPU 

a poruchami učení do výuky. Díky tomuto přístupu jsou žáci motivováni  
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k aktivnímu zapojení, uplatnění vlastních nápadů a podpoře samostatnosti 

a týmové spolupráci. Využívají nové zkušenosti a poznatky ve své 

každodenní práci, osobní seberealizaci, naučili se pracovat s prostředky 

informačních a komunikačních technologií, umějí efektivně pracovat  

s informacemi, moderní výpočetní technikou a komunikovat pomocí 

Internetu a e-mailu. 

Učitelé spolupracují při technickém zvládnutí nových programů  

a aplikací, vyhledávání kvalitních didaktických materiálů, i při vytváření 

myšlenkových a pojmových map.  

Řada učitelů řeší otázku, zda mobilní telefony ve výuce ano nebo ne. 

Mobilní telefony mohou nahradit počítač při rychlém vyhledávání 

doplňujících informací, pořizování záznamů, třídění informací, čtení  

s porozuměním. Jejich použití motivuje žáky k aktivnímu zapojení do 

výuky.  

Cílem tandemové výuky učitelů anglického jazyka a informačních  

a komunikačních technologií bylo neustálé prohlubování znalostí  

a jazykových dovedností a získání žádoucích návyků sloužících k dalšímu 

rozvíjení v anglickém jazyce i po ukončení studia.  

V hodinách IKT si žáci výrazně prohlubují své znalosti a dovednosti, učí 

se porozumět hardwarové a softwarové konfiguraci počítače. S použitím 

anglického jazyka se učili rozumět pojmům a návodům při používání 

bitmapové a vektorové grafiky, vytvářet internetové stránky – naučili se 

číst a orientovat ve zdrojovém kódu, algoritmizovat a programovat 

jednoduché úlohy. Někteří žáci si z nabídky vybírali možnost práce  

v aplikacích v anglickém jazyce, často při své práci používají video 

návody v anglickém jazyce.  

Učitelé kladli důraz na vlastní zodpovědnost žáků za své vzdělání  

a budoucí úspěšnost nejen u maturitní zkoušky, ale i v běžném životě. 

Tandemovou výukou jsme se snažili vycházet vstříc aktuálním potřebám 

žáků v oblasti osobnostního a pracovního uplatnění. 

Žáci 4. ročníku oboru vzdělání Obchodník byli individuálně připravováni 

na zvládnutí praktické maturitní zkoušky v dílčích krocích, ve kterých 

měli možnost získané dovednosti procvičit na konkrétních příkladech. 

Žáci, kteří se pravidelně zúčastnili doučování, u praktické maturitní 

zkoušky uspěli. 

Žáci druhého ročníku oboru vzdělání Obchodník zpracovali pololetní 

práci na téma Počítačová grafika.  
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Někteří žáci vyžadují individuální přístup pro své zdravotní a psychické 

problémy, případně pro své jazykové bariéry. Práce v malé skupině 

umožňuje individuální přístup k jednotlivým žákům. 

Doučování žáků třetího ročníku oboru vzdělání Operátor skladování 

umožnilo většině žáků vytvořit po obsahové i formální stránce 

strukturované dokumenty na velmi dobré úrovni. Také příprava a tvorba 

závěrečné prezentace doplnila ucelenou představu o problematice. 

Zajímavým doplňkem výuky byla práce s roboty. Zařazením prvků  

z oblasti výchovy k podnikavosti bylo rozšířeno povědomí žáků o 

finanční gramotnosti. 

Díky spolupráci při šablonách jsme měli také možnost si společně 

pohovořit o případných nápadech na změny v plánech výuky. Výsledkem 

je nejen naše vzájemné obohacení o zkušenosti a znalosti či efektivní 

předávání nápadů, ale i vytvoření pozitivnějšího klimatu mezi žáky. 

Přínosem bylo i vybočení ze zaběhnutého schématu při výuce, tím  

i aktivnější spolupráce žáků s vyučujícími i mezi sebou navzájem. 

 

9) Zbožíznalství 

 

V tomto školním roce byly splněny tyto hlavní cíle komise: 

a) Zapojení do projektu šablon – rozvoj spolupráce pedagogů 

Vyučující ZB se zapojily do projektu „Tandemová výuka“, který měl 

podpořit předávání zkušeností mezi vyučujícími a rozvíjet metodické  

i obsahové dovednosti a znalosti začínající vyučující zbožíznalství. 

Výsledek byl obohacením pro obě zúčastněné strany – tandemovou  

i kmenovou vyučující. 

Druhým projektem byla „Výuka s odborníkem“, kdy se zapojil do výuky 

trenér prodeje firmy Datart pan Nekovář. Přípravou prezentací  

a poskytnutím aktuálních odborných materiálů přispěl ke zvýšení úrovně 

výuky a aktualizaci výukových materiálů. Díky propojení s praxí si žáci 

poznatky lépe osvojili a upevnili. 

 

b) E-learning zbožíznalství 

Na stránky školy byly umístěny nové učební texty a obrazové přílohy pro 

obor vzdělání Prodavač – specialista prodeje 3. ročník a nové texty pro  

3. ročník oboru vzdělání Obchodník se závěrečnou zkouškou. Rovněž 

byly aktualizovány učební texty, pracovní listy a základní pojmy pro žáky 

oboru vzdělání Obchodník 1. a 2. ročníku. Texty byly vypracovány ve 

sjednocené grafické úpravě.  
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Hlavní výhodou této formy e-learningu je sjednocení požadavků na žáka 

v rámci jednotlivých tříd i ročníků, snadná aktualizace textů a jejich 

okamžitá dostupnost pro žáky. Řeší také problém žáků přestupujících do 

vyšších ročníků, kteří si mohou snadno doplnit chybějící učivo. Přínosem 

je i to, že učební texty odpovídají současnému stavu trhu a neustále je 

prováděna rozsáhlá aktualizace učebních témat. Zavedením jednotných 

požadavků na práci s texty ve vyučovacích hodinách se zvýšila 

disciplinovanost žáků, kteří se naučili pravidelně využívat této internetové 

podpory ke studiu a vytvářet si archiv textů pro přípravu k závěrečné 

zkoušce. Došlo k lepšímu pochopení a ukotvení učiva, žáci dosahovali 

vyšších úrovní při plnění kompetencí dle ŠVP. Pravidelná práce 

s obrazovými přílohami při zkoušení a opakování učiva tak přinesla 

zlepšení prospěchu žáků (i problematických a velmi slabých).  

Užívání e-learningu přineslo i změny v přístupu vyučujících, zejména 

větší podíl komunikace s žáky v rámci vyučovací hodiny a snadno 

ověřitelnou zpětnou vazbu pomocí obrazových příloh ke zkoušení  

a opakování učiva. Vyučující hodnotí tento způsob výuky jako přínosný 

pro žáky i pedagogy a uplatňovali jej v průběhu celého školního roku.  

V příštím školním roce bude provedena další úprava a aktualizace. 

 

c) Obrazové katalogy  

Osvědčilo se využívání obrazových příloh k jednotlivým tématům, která 

jsou obsahem ústní části závěrečné zkoušky, v rámci zvýšení názornosti 

při závěrečné zkoušce. Jejich využití žákem při přípravě i vlastním 

zkoušení usnadnilo žákům komunikaci se zkoušejícími a vedlo ke 

konkrétnějším odpovědím a lepšímu propojení s OV.  

Nově byly vytvořeny obrazové přílohy k ústní závěrečné zkoušce pro 

obor vzdělání Operátor skladování určené k prověřování znalostí žáků  

a současně i k opakování učiva ve vyučovacích hodinách. Sborník byl 

využit při závěrečné zkoušce 2019. 

 

d) Využití myšlenkových map při výuce 

Myšlenkové mapy umožňují shrnout učivo do přehledné zkratky a tím 

zefektivnit práci pedagoga. Díky působení na různá mozková centra – 

tvar, barva, obrázek, text – jsou ideální pro vyšší ukotvení učiva a tím 

zvýšení % jeho zapamatování. 

Myšlenkové mapy byly využívány nejen při výkladu, ale i při opakování, 

kdy je vytvářeli sami žáci (práce s programem – iMindMap). Mapy byly 

zařazeny do výuky v 1. - 3. ročníku oboru vzdělání Obchodník 

a v 1. a 2. ročníku oboru vzdělání Prodavač – specialista prodeje. 
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e) Aktualizace učiva obor vzdělání Obchodník  

Nově byla aktualizována maturitní otázka „Spotřebiče tepelné“  

a maturitní prezentace tak, aby zachycovala změny týkající se legislativy, 

technologií výroby a nových funkcí spotřebičů. Otázka byla doplněna  

o nové poznatky o štítkování spotřebičů a udržitelném rozvoji. Nové 

informace byly zpracovány a zařazeny do výuky tak, aby výklad 

odpovídal aktuálnímu stavu v ČR a EU, tedy aby obsahová náplň témat 

odpovídala současnému stavu trhu a technickým trendům. 

 

Aktualizováno bylo i učivo celého tématu elektrotechnické zboží - 

zařazeny technologické novinky a změny ve štítkování spotřebičů. 

 

V PowerPointu vytvořené maturitní obrazové přílohy byly aktualizovány 

a úspěšně použity při prověřování znalostí žáků u ústní maturitní zkoušky. 

Tento postup umožnil nejen ověření praktických znalostí žáků v rámci 

jednotlivých sortimentních skupin zboží, ale současně pomohl zlepšit 

komunikaci žáka a vyučujícího během zkoušení. 

 

f) Zařazení prezentací žáků na odborné téma v oboru vzdělání Obchodník 

V rámci výkladu učiva jednotlivých sortimentních skupin byly ve 

3. ročníku zařazovány žákovské prezentace jednotlivců nebo dvojic, které 

jsou přínosem pro rozvoj komunikačních schopností žáka - např. 

„Obuvnická novinka“, „Udržitelný rozvoj v textilním průmyslu“, 

„Udržitelný rozvoj v drogistickém sortimentu“, „Novinky na trhu 

prémiových pracích prostředků“, „Představ svůj parfém“…  

 

g) Využití hlasovacího zařízení při výuce 

Hlasovací zařízení umožňuje získat rychlou představu o znalostech nebo 

ověřit pochopení výkladu či prezentace. Ve výuce je to nástroj pro 

zkvalitnění vyučovací hodiny a zvýšení pozornosti žáků. Učitel může 

využít adresného hlasování pro testování znalostí žáka či porovnat úroveň 

znalostí žáků před probráním určitého tématu a po něm.  

Ověřování hlasovacího systému v průběhu školního roku však ukázalo jak 

přínosy, tak zápory v podobě technických problémů narušujících 

plynulost a průběh výuky. Žáci tuto možnost ověřování vítali, testy jsou 

však náročnější na přípravu ze strany vyučujícího. Ověřování využití bude 

dále probíhat i v příštím školním roce.  

 

h) Aktivní zapojení žáků do významných akcí obchodu: 

„Program česká kvalita“, „Volba spotřebitelů“, „Listopad 2018 – měsíc 

jakosti v EU“, „Září – měsíc BIO potravin“. Žákovské práce, vytvořené 

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

školní rok.  

 

i) Zlepšení využití filmotéky na internetu  

Vyučující více využívali dostupné filmy (TVSTREAM, YOUTUBE, 

VĚDECKÉ KLADIVO), které jsou významným příspěvkem k rozvoji 

komunikace na odborné téma. Filmy pomocí zpětné vazby umožňují 

ověřit schopnost žáků porozumět sledovanému tématu. Filmy umožňují 

nahradit exkurze do výrobních podniků, z nichž většina je pro veřejnost  

v současné době nedostupná. 

 

j) Mezipředmětové vztahy - Obchodník, Prodavač 

 

Zbožíznalství a Základy přírodních věd (Ekologie) 

V rámci jednotlivých témat byly zdůrazňovány ekologické aspekty 

výrobků a výrob a byl vyzdvihován ekologický přínos novinek sortimentu 

(obaly, papír, prací a čisticí prostředky, nábytek, textil…). Žáci  

3. a 4. ročníku oboru vzdělání Obchodník prezentovali projekt 

udržitelného rozvoje v textilním průmyslu a drogistickém průmyslu, 

přínos FSC, PEFC, Rainforest Alliance pro společnost a jednotlivce.  

V oboru vzdělání Prodavač byly využívány filmy pro zdůraznění dopadu 

průmyslových technologií a chovu či pěstování na životní prostředí 

a zdraví společnosti. Film byl rovněž využit jako základ pro diskuzi 

k danému tématu. 

 

Zbožíznalství a Psychologie obchodování – Obchodník 

Žákovské prezentace jednotlivců byly využívány nejen k rozvoji 

odborných komunikačních schopností žáka, ale i k rozvoji umění 

prezentace. Digitální kamerou zaznamenané prezentace na téma „Víno“ 

žáci využili pro zhodnocení své neverbální komunikace v rámci tématu 

„Efektivní komunikace“ v PSO. Sami žáci hodnotili nahrávky jako 

přínosné, neboť si uvědomili řadu chyb, kterých se při prezentacích 

dopouští a měli snahu pracovat na jejich odstranění  

a komplexním zlepšení svého projevu.  

 

Zbožíznalství a Obchodní provoz (Marketing) - Obchodník, Prodavač 

V rámci výuky zbožíznalství 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 
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význam POP a POS materiálů při prodeji výrobků a sami se o ně aktivně 

zajímali. 

 

k) Organizace exkurzí, které názornou formou doplnily školní výklad.  

Podařilo se uskutečnit prohlídku expozice minerálů a drahých kamenů 

Geosvět a exkurzi do pivovaru Nymburk.  

 

l) Využívání internetu 

V průběhu pololetí byly žákům zadávány úkoly směrované ke zlepšení 

schopnosti vyhledávat odborné informace na internetu a následně je 

přehledně zpracovávat. Jednalo se o informace, týkající se firem, 

prodejních novinek, orgánů a systémů činných v rámci EU, udržitelného 

rozvoje…. 

 

m) Nepodařilo se: 

•  aktualizovat všechny texty na webu školy 

•  plně využívat hlasovací zařízení pro zkoušení online 

•  změnit přístup žáků oboru vzdělání Prodavač v aktivní zájem  

o zvolený sortiment (Žáci byli směrováni k novinkám sortimentu s cílem 

pochopit význam neustálé inovace ve spotřebitelské nabídce. Přístup žáků 

k výrobkům, které sami osobně nepoužívají, je však velmi laxní).  

 

 

10) Administrativa prodejny, Písemná a elektronická komunikace, 

Korespondence, Administrativa skladování 

Učivo bylo probráno v plném rozsahu dle tematických plánů.  

Členky komise v loňském a letošním roce ukončily program Šablony  

a využívaly podněty a zkušenosti, které v tomto programu načerpaly. Dále 

vyučující v plné míře využívaly „volné hodiny“ k provádění náslechů  

v administrativních předmětech. Své poznatky pak hodnotily na 

předmětových komisích a neformálních setkáních, které se konaly během 

celého školního roku.  

V březnu 2019 byla opět zrealizována soutěž prvních ročníků v psaní na 

PC desetiprstovou hmatovou metodou. Zúčastnili se jí žáci prvních 

ročníků oboru vzdělání Prodavač – specialista prodeje, Operátor 

skladování a Obchodník. Vyhodnocení této soutěže a předání diplomů  

a cen proběhlo počátkem dubna. Slavnostního předání ocenění se ujal 

ředitel školy pan Ing. Ivo Krajíček a vyučující administrativních 

předmětů.  

Vyučujícím se podařilo velice dobře sjednotit výuku, materiály k výuce  

a zadání čtvrtletních kontrolních prací.  
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Žáci si osvojili dovednosti v obchodně-podnikatelských  

a administrativních činnostech. Dále si prohloubili znalosti a dovednosti  

v oblasti písemné komunikace, práci s informacemi a práci na PC. Dařilo 

se jim dobře pracovat s formuláři a předtisky, které jsou ve výuce 

využívány, stejně tak se dobře orientovali při práci s běžně dostupnými  

a při obchodních činnostech používanými tiskopisy. 

 

11) Účetnictví 
 

Všechny vyučující splnily tematické plány v plném rozsahu. Učivo 

účetnictví a daňové evidence bylo průběžně aktualizováno v návaznosti na 

změny v předpisech pro účetnictví a v daňových zákonech. Členky 

komise prováděly vzájemné náslechy, aby své vyučovací hodiny 

sjednotily a zkvalitnily. Náslechy byly konány nejen v hodinách 

účetnictví a daňové evidence, ale v rámci mezipředmětových vztahů  

i v ekonomice, právu apod.  

 

Vyučující pracují s žáky nejen s učebnicí Ing. Pavla Štohla – Účetnictví, 

ale také s interně sestavenými příklady pro daňovou evidenci a účetnictví, 

a to samostatně pro žáky tříletého oboru (příklady také slouží k přípravě 

na jednotné závěrečné zkoušky), dále samostatně pro žáky oboru vzdělání 

Obchodník a nástavbové studium. Dále mají žáci možnost si další 

informace vyhledat na stránkách školy v e-learningu – deníky pro 

daňovou evidenci vč. návodu k používání, užitečné předkontace, aktuální 

účtové osnovy, aktualizace v účetnictví, výtahy z daňových zákonů  

(k výpočtu daně z příjmů fyzických a právnických osob) a vzorové 

příklady k maturitní zkoušce. Vyučujícím se tímto daří výuku daňové 

evidence a účetnictví maximálně sjednotit.  

 

Žáci učebních oborů již 10. rokem skládali jednotnou závěrečnou 

zkoušku. Daňová evidence je u závěrečné zkoušky zařazena do písemné 

části závěrečných zkoušek. Naši žáci tuto část zkoušky úspěšně zvládli.  

Připomínku má komise k zadání písemných závěrečných zkoušek – 

nejsou pravidelně aktualizovány v souvislosti se změnami v daňových 

zákonech. Žáci měli například spočítat mzdu zaměstnance za konkrétní 

měsíc roku 2016, což není v pořádku, protože daňová úleva na děti byla 

tehdy jiná. Naši žáci pracují vždy s aktuálními daňovými tabulkami  

a aktuální daňové úlevy znají často i zpaměti.  

Poprvé se této zkoušky mohli zúčastnit i žáci 3. ročníku oboru vzdělání 

Obchodník. Výsledky obchodníků nebyly příliš dobré, bylo vidět, že 

přípravu této zkoušky někteří podcenili. 
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Praktická maturitní zkouška z účetnictví u oboru vzdělání 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. U praktické zkoušky 

v části účetnictví žáci oboru vzdělání Obchodník většinou uspěli. 

Praktická maturitní zkouška u nástavbového studia byla hodnocena jako 

samostatný předmět na vysvědčení, žáci si losovali ze 2 variant. Jednalo 

se o poměrně rozsáhlý souvislý účetní příklad včetně uzávěrky, na jehož 

vypracování měli žáci 5 hodin. Většina žáků denního i dálkového 

nástavbového studia u praktické zkoušky z účetnictví uspěla. 

 

Učitelky vyučující účetnictví a daňovou evidenci se vzdělávaly především 

samostudiem odborné literatury a daňových zákonů.  

 

Členky komise se zúčastnily projektu šablony – tandemová výuka, sdílení 

zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

apod. 

Členky komise účetnictví se zapojily do šablon: 

- Ryšavá a Barochová – ukončily projekt 12 tandemových hodin 

reflektivní zprávou. 

- Ryšavá – ukončila vzájemnou návštěvu hostitelské školy reflektivní 

zprávou. 

- Vyučující byli pak seznámeni s obsahem návštěvy a s poznatky  

z výuky na SOŠ Drtinova ul. Praha 1. 

 

Dále se členky komise v rámci šablon zúčastnily školení na téma: 

„Zvládání náročných situací při komunikaci s žákem a pedagogem“ 

(lektor vyučujícím pomohl naučit zvládat zejména konfliktní situace se 

žákem, poskytl jim přehled a návod k využití vhodných technik pro 

individuální setkání s problémovými rodiči), a „Asertivní komunikace pro 

pedagogy“ (lektor upozorňoval na příčiny vzniku konfliktů a jejich 

prevence, schopnost umět přijímat kritiku a také dovednost vyjádřit 

kritiku, aktivně naslouchat a umět pracovat se zpětnou vazbou). 

Pokud by byla možnost odborného školení v následujícím školním roce, 

členky komise by je uvítaly. 

 

 

12) Odborný výcvik 

Na schůzce ohledně hodnocení odborného výcviku za uplynulý školní rok 

se sešli zástupci firem a středisek praktického vyučování společně  

s učitelkami odborného výcviku a studijní referentkou. Hodnotily se tyto 
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dílčí složky: docházka, přístup k pracovním povinnostem, osvojení 

dovedností podle tematického plánu a zájem o obor. 

Nehodnoceným žákům byly zadány podklady pro doplnění učiva  

a stanoven termín zkoušení a prověřování dovedností na prodejnách. 

Žákům, kteří si plnili vzorně povinnosti, byla udělena na vysvědčení 

pochvala učitele odborného výcviku. 

Praktické maturitní zkoušky se nezúčastnil jeden žák. Neprospěli 3 žáci. 

Jednotnou závěrečnou praktickou zkoušku absolvovalo 44 žáků 3. ročníků 

oboru vzdělání Prodavač a Operátor skladování. Všichni prospěli. 

V letošním školním roce se žáci 3. ročníku oboru vzdělání Obchodník 

zúčastnili pilotního ověřování jednotné závěrečné zkoušky. Na zkoušku se 

přihlásilo 13 žáků, všichni prospěli v praktické části. Ve srovnání se žáky 

oboru vzdělání Prodavač byly dovednosti a znalosti obchodníků na nižší 

úrovni.  

Zástupkyně ředitele pro OV zajistila pro žáky oboru vzdělání Prodavač 

exkurzi do prodejny Globus. Pracovníci úseku zde žáky seznámili se 

všemi činnostmi maloobchodní jednotky a provedli je jednotlivými úseky.  

Ve školním roce 2018/19 jsme se zúčastnili náborových akcí pořádaných 

Magistrátem hl. m. Prahy, Městskou částí Praha 9 (Chvalská tvrz), SŠ  

– COPTH, Kulturním domem v Kolíně a Kladně. 

V naší škole zajistily učitelky OV dny otevřených dveří za přítomnosti 

zástupců firem. Budoucím zájemcům o studium a jejich zákonným 

zástupcům byly podány komplexní informace o teoretické výuce  

a organizaci praktického vyučování na prodejnách. 

Naše škola se v dubnu zúčastnila soutěže Prodavač 2019 v Ústí nad 

Labem. Soutěžící byli velmi aktivní, svědomití a v náročné konkurenci 

žáků 20 škol z celé České republiky dosáhli velmi pěkného umístění. 

Akce probíhala v přátelském duchu a spolu s napětím a nervozitou zažili 

všichni účastníci spoustu legrace a dobré pohody, navázali nová přátelství 

a získali další motivaci ke zlepšování svých výkonů. 

Pro školní rok 2019/20 byla vyhlášena 3 kola přijímacího řízení na obory 

vzdělání Obchodník, Prodavač a Operátor skladování. Průběžně jsou 

přijímáni uchazeči do vyšších ročníků. 
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IX. Učební plány 

66-51-H/01 Prodavač 

Školní vzdělávací program Prodavač  
Platnost od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání 

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 

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  32,0 34,5 34,5 101,0 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 
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66-51-H/01 Prodavač 

Školní vzdělávací program Prodavač  
Platnost od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání 

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 1,5 1,5 2 5 159 

Cizí jazyk AJ/NJ 2 2 2 6 192 

Občanský základ OZ 1 1 1 3 96 

Fyzika F 1   1 33 

Chemie CH 
 

1  1 33 

Ekologie EKOL   1 1 30 

Matematika M 1,5 2 1 4,5 145,5 

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 33 

Zbožíznalství ZB 2 2 2 6 192 

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

Celkem povinné  32,0 34,0 34,0 100,0 3198,0 

 

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 
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66-51-H/01 Prodavač 

Školní vzdělávací program Prodavač – specialista prodeje 
Platnost od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání 

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 1,5 1,5 2 5 159 

Cizí jazyk AJ/NJ 2 2 2 6 192 

Občanský základ OZ 1 1 1 3 96 

Fyzika F 1   1 33 

Chemie CH 
 

1  1 33 

Ekologie EKOL   1 1 30 

Matematika M 1,5 2 1 4,5 145,5 

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 33 

Zbožíznalství ZB 2 2 2 6 192 

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

Celkem povinné  32,0 34,0 34,0 100,0 3198,0 

 

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 
Poznámky: 

Cizí jazyk – navazuje na výuku cizího jazyka v základní škole 

Volba mezi jazykem anglickým a německým 

TTK – žáci předloží potvrzení lékaře o uvolnění z TV 
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66-53-H/01 Operátor skladování 

Školní vzdělávací program Operátor skladování 
Platnost od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání 

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 

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 

Mechanizační prostředky MP 1 1 
 

2 66 

Administrativa skladování AS 2 1 1 4 129 

Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1 3 96 

Daňová evidence DEV   2 2 60 

Skladová technologie TECH 1 2 1 4 129 

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  32,0 34,5 34,5 101,0 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 
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66-53-H/01 Operátor skladování 

Školní vzdělávací program Operátor skladování 
Platnost od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání 

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 1,5 1,5 2 5 159 

Cizí jazyk AJ/NJ 2 2 2 6 192 

Občanský základ OZ 1 1 1 3 96 

Fyzika F 1   1 33 

Chemie CH 
 

1  1 33 

Ekologie EKOL   1 1 30 

Matematika M 1,5 2 1 4,5 145,5 

Tělesná výchova TV 1 1 1 3 96 

Zdravotní výchova ZV 1 
 

 1 33 

Povinné - odborné       

Ekonomika EK  1 1,5 2,5 78 

Mechanizační prostředky MP 1 1 
 

2 66 

Administrativa skladování AS 2 1 1 4 129 

Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1 3 96 

Daňová evidence DEV   2 2 60 

Skladová technologie TECH 1 2 1 4 129 

Zeměpis ZEM 1  
 

1 33 

Zbožíznalství ZB 2 2 2 6 192 

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

Celkem povinné  32,0 34,0 34,0 100,0 3198,0 

 

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 
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66-53-H/01 Operátor skladování 

Školní vzdělávací program Operátor skladování 
Platnost od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání 

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 1,5 1,5 2 5 159 

Cizí jazyk AJ/NJ 2 2 2 6 192 

Občanský základ OZ 1 1 1 3 96 

Fyzika F 1   1 33 

Chemie CH 
 

1  1 33 

Ekologie EKOL   1 1 30 

Matematika M 1,5 2 1 4,5 145,5 

Tělesná výchova TV 1 1 1 3 96 

Zdravotní výchova ZV 1 
 

 1 33 

Povinné - odborné       

Ekonomika EK  1 1,5 2,5 78 

Mechanizační prostředky MP 1 1 
 

2 66 

Administrativa skladování AS 2 1 1 4 129 

Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1 3 96 

Daňová evidence DEV   2 2 60 

Skladová technologie TECH 1 2 1 4 129 

Zeměpis ZEM 1  
 

1 33 

Zbožíznalství ZB 2 2 2 6 192 

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

Celkem povinné  32,0 34,0 34,0 100,0 3198,0 

 

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 
Poznámky: 

Cizí jazyk – navazuje na výuku cizího jazyka v základní škole 

Volba mezi jazykem anglickým a německým 

TTK – žáci předloží potvrzení lékaře o uvolnění z TV 
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66-41-L/01 Obchodník 
Platnost od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání 

 

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. 

1 

2 

1 

1 

1,5 

1 

1,5 

4. 

1 

1 

2 

1 

2 

17,5 

34,5 

  

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 

Multikulturní soužití MS    1 1 27 

Základy přírodních věd ZPV 2 2   4 132 

Matematika M 3 2 3 2 10 318 

Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8 252 

Cvičení z matematiky CVM    1 1 27 

Povinné - odborné        

Ekonomika EK 2 2 3 2 9 285 

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  33 33 33 35 134 4221 

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 
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66-41-L/01 Obchodník 
Platnost od 1. 9. 2016 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání 

 

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. 

1 

2 

1 

1 

1,5 

1 

1,5 

4. 

1 

1 

2 

1 

2 

17,5 

34,5 

  

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 2 3 87 

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 

Základy přírodních věd ZPV 2 2   4 132 

Matematika M 3 2 2 3 10 312 

Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8 252 

Povinné - odborné        

Ekonomika EK 2 2 3 3 10 312 

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 3 2 9 285 

Odborný výcvik OV 6 6 7 2 21 687 

Celkem povinné  33 33 34 34 134 4224 

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 
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66-41-L/01 Obchodník 
Platnost od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání 

 
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. 

1 

2 

1 

1 

1,5 

1 

1,5 

4. 

1 

1 

2 

1 

2 

17,5 

34,5 

  

Český jazyk a literatura ČJL 2 3 2 4 11 339 

Cizí jazyk I. AJ/NJ 3 3 3 3 12 378 

Konverzace v cizím jazyce KCJ   1 2 3 87 

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 

Základy přírodních věd ZPV 2 2   4 132 

Matematika M 3 2 2 3 10 312 

Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8 252 

Povinné - odborné        

Ekonomika EK 2 2 2 2 8 252 

Obchodní provoz OP 2 2   4 132 

Management MAN   2  2 66 

Marketing MAR    2 2 54 

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 3 2 9 285 

Odborný výcvik OV 6 6 7 2 21 687 

Předměty pro jednotlivá zaměření    2 2/4* 4/6* 120/177* 

Celkem povinné  33 34 34 34/36* 135/137* 4257/4311* 

Teorie tělesné kultury TTK 2 2 2 2 8  
        
Nepovinné        
Cizí jazyk III.   2 2 2 6  

Konverzace v cizím jazyce II.     2 2  

Předměty pro jednotlivá zaměření viz tabulka č. 1 

Obsahová náplň ZPV viz tabulka č. 2 

Poznámky        

4. ročník OV – souvislý OV v rozsahu 60 hodin zařazen do 1. pololetí 

TTK – vyučovací předmět pro žáky uvolnění z TV 

*zaměření specialista zahraničního obchodu – s povinnou konverzací z cizího jazyka II. 
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66-41-L/01 Obchodník 
Platnost od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání 

 
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. 

1 

2 

1 

1 

1,5 

1 

1,5 

4. 

1 

1 

2 

1 

2 

17,5 

34,5 

  

Český jazyk a literatura ČJL 2 3 2 4 11 339 

Cizí jazyk I. AJ/NJ 3 3 3 3 12 378 

Konverzace v cizím jazyce KCJ   1 2 3 87 

Cizí jazyk II. AJ/NJ 2 2 2 2 8 252 

Občanská nauka ON 1 1 1 0 3 99 

Dějepis D 2    2 66 

Základy přírodních věd ZPV 2 2   4 132 

Matematika M 3 2 2 4 11 339 

Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8 252 

Povinné - odborné        

Ekonomika EK 2 2 3 2 9 285 

Obchodní provoz OP 2 2   4 132 

Marketing a management MM   1 1 2 60 

Písemná a elektronická komunikace PEK 2 1   3 99 

Účetnictví ÚČ  2 3 4 9 273 

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 3 2 9 285 

Odborný výcvik OV 6 6 7 2 21 687 

Předměty pro jednotlivá zaměření    1 2/4* 3/5* 87/141* 

Celkem povinné  33 34 33 34/36* 134/136* 4224/4275* 

Teorie tělesné kultury TTK 2 2 2 2 8  
        Nepovinné 

       
Cizí jazyk III. 

  2 2 2 6  

Konverzace v cizím jazyce II.     2 2  

Předměty pro jednotlivá zaměření viz tabulka č. 1 

Obsahová náplň ZPV viz tabulka č. 2 

Poznámky        

4. ročník OV – souvislý OV v rozsahu 60 hodin zařazen do 1. pololetí 

TTK – vyučovací předmět pro žáky uvolněné z TV 

*zaměření specialista zahraničního obchodu – s povinnou konverzací z cizího jazyka II. 
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Tabulka č. 1 

zaměření 3. ročník 4. ročník 4. ročník 

Specialista 

zahraničního 

obchodu 

Mezinárodní 

obchod 

MZO 

2 

Cizojazyčná 

korespondence 

CK 

2 

Konverzace v cizím 

jazyce II. 

povinné* 

KCJ (JAK/KNJ) 

2 

Manažer obchodu 

Manažerské 

dovednosti 

MD 

(zahrnuje 

personalistiku) 

2 

Manažerské 

dovednosti 

MD 

(zahrnuje 

podnikovou 

dokumentaci) 

2 

 

Specialista 

marketingu 

Marketingová 

komunikace  

MARK 

(zahrnuje propagaci) 

2 

Strategický 

marketing 

SMAR 

2 

 

Specialista obchodu 

s realitami 

Obchodování 

s realitami 

OR 

2 

Aplikované realitní 

právo 

ARP 

2 

Upravený obsah 

ZB 

 

Tabulka č. 2 

 Počet týdenních vyučovacích hodin 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Fyzika  1   

Chemie  1   

Biologie 1    

Ekologie 1    
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64-41-L/51 Podnikání 
Platnost od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání 

Kategorie a názvy vyuč. předmětů 
Zkratky 

vyuč. předm. 

Počet týdenních 

vyučovacích hodin 
Celkem  

Počty 

vyuč. 

hodin 

Všeobecně vzdělávací  1. 2. 

3. 

  

Český jazyk a literatura ČJL 2 3 

5 

5 156 

Literární seminář LS 2 2 4 126 

Cizí jazyk AJ/NJ 4 3 7 222 

Občanský základ OZ 1 2 3 93 

Matematika M 3 4 7 219 

Environmentalistika ENV 2  2 66 

Konverzace v cizím jazyce KCJ 1 2 3 93 

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 8 252 

Korespondence KOR 2 2 4 126 

Interpersonální komunikace IPK 2  2 66 

Učební praxe UP 2  2 66 

Celkem hodin týdně  35 34 69 2175 

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

Teorie tělesné kultury (nahrazuje 

TV u uvolněných žáků) 

 

 

TTK 2 2 4  

Odborná praxe 1. ročníku      
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64-41-L/51 Podnikání 
Platnost od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem – dálková forma vzdělávání 

Kategorie a názvy vyuč. předmětů 
Zkratky 

vyuč. předm. 

Počet týdenních 

vyučovacích hodin 

Počty 

konzultačních 

hodin za dobu  

vzdělávání 

Všeobecně vzdělávací  1. 2. 

3. 

3 

5 

1 

3 

2 

1 

3 

3. 

2 

2 

4 

2 

2 

4 

2 

33 

 

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 

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 

 

 

 

 

 



73 

 

64-41-L/51 Podnikání 
Platnost od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem – dálková forma vzdělávání 

Kategorie a názvy vyuč. předmětů 
Zkratky 

vyuč. předm. 

Počet týdenních 

vyučovacích hodin 

Počty 

konzultačních 

hodin za dobu  

vzdělávání 

Všeobecně vzdělávací  1. 2. 

3. 

3 

5 

1 

3 

2 

1 

3 

3. 

2 

2 

4 

2 

2 

4 

2 

33 

 

Český jazyk a literatura ČJL 30 20 27 77 

Literární seminář LS  20  20 

Cizí jazyk AJ/NJ 30 20 18 68 

Občanský základ OZ  10 9 19 

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 
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X. Fotogalerie 

 

1) Maturitní společenské setkání 
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2) Maturitní zkoušky 
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3) Závěrečné zkoušky 

  

 

 

 

4) Kurz obsluhy motorových vozíků 
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5) Rekonstrukce budovy léto 2019 

  
 

Chodba v přízemí, vchod do učebny a kabinetu IKT – před a po 

rekonstrukci. 

 

 

 
 

Nové toalety a šatny v přízemí. 
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Nová posilovna v přízemí školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vstup do budovy školy 
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6) Praha / Hamburk – Česko – německý fond budoucnosti 

 
Společná fotografie účastníků projektu 

 
Žákovská praxe v obchodě s textilem 

 
Žákyně ve volném čase navštívily i historické památky. 
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7) Soutěž Prodavač – Ústí nad Labem 

 

 
Soustředění před soutěží 

 

 

 
Jednou ze soutěžních disciplín bylo balení zákusků 
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8) Soutěž v psaní na stroji 

 

 
Soustředění při soutěži 

 

 

 
Předávání cen vítězům 
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9) Sportovní den 

 

 

Koncem června připravili vyučující TV sportovní den v areálu na Ládví. 
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Schváleno školskou radou dne:  

 

 

 

 

Podpis předsedy školské rady  Bc. Marcela Štrobichová 

 

 

Podpis ředitele školy   Ing. Ivo Krajíček 


