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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 

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. 

 

mailto:sekretariat@ssob.cz
http://www.ssob.cz/
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Cílová kapacita počet 

Škola 1200 

 

 

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 580 denní studium 

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

 

 

6) Změny ve skladbě oborů vzdělávání/vzdělávacích programů oproti 

školnímu roku 2014/2015 

a) Nové obory:    1 - 66-53-H/01 Operátor skladování 

b) Nové programy:   3 - (ŠVP Prodavač – specialista 

      prodeje, Prodavač – specialista 

      prodeje elektrotechnického zboží, 

      Prodavač - specialista prodeje  

      motorových vozidel) 

c) Zrušené obory/programy:   0 

d) Ve školním roce 2016/2017: Pokusné ověřování modelů  

      vzdělávání umožňujících dosažení 

      středního vzdělání s výučním listem 

      a středního vzdělání s maturitní 

      zkouškou (66-41-L/01Obchodník) 
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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 nabývá účinnosti dnem               

1. 1. 2015. 

 

8) Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické 

osoby 

Škola má celkem 29 učeben, z toho 12 odborných (např. na výuku cizích 

jazyků, informační technologie, zbožíznalství, administrativy prodejny, 

účetnictví, odborný výcvik), 4 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. 491 ze dne 8. 3. 2016 byl organizaci 

schválen požadavek na využití investičního fondu na nákup plynového 

sporáku ve výši 100,00 tis. Kč. Čerpáno 71099,00 Kč. 

 

- Na základě usnesení Rady HMP č. 888 ze dne 19. 4. 2016 byl organizaci 

schválen požadavek na využití investičního fondu na nákup elektrického 

varného kotle ve výši 200,00 tis. Kč. Čerpáno 169930,00 Kč. 

 



 5 

- Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 16/18 ze dne 28. 4. 2016 bylo 

schváleno ponechání nevyčerpaných inv. prostředků z roku 2015 a jejich 

použití ke stejnému účelu v roce 2016 ve výši 1917207,00 Kč na 

„Rekonstrukci havarijního stavu oken – 1. etapa“. Vyčerpáno celkem 

1971207,00 Kč. 

 

- Na základě usnesení Rady HMP č. 1210 ze dne 17. 5. 2016 byl organizaci 

přidělen investiční transfer ve výši 2417500,00 Kč na investiční akci 

„Rekonstrukce oken – Jižní dvůr“. K 30. 6. 2016 čerpáno 52350,00 Kč. 

Akce byla dokončena v měsíci září 2016. Čerpáno 2417500,00 Kč. 

 

- Na základě usnesení Rady HMP č. 1454 ze dne 7. 6. 2016 byl organizaci 

zvýšen neinvestiční příspěvek o částku 2417700,00 Kč. Finanční 

prostředky jsou určeny na opravu havarijních instalací TZB v 1. PP. Akce 

byla započata v červnu 2016. 

 

- Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1887 ze dne 19. 7. 

2016 byl organizaci schválen požadavek na využití investičního fondu na 

1. etapu rekonstrukce elektroinstalačního vedení na chodbách                   

a strukturované datové kabeláže ve výši 400000,00 Kč. Akce byla 

dokončena v září 2016. Čerpáno celkem 386232,00 Kč. 

 

- Na základě usnesení Rady HMP č. 1886 ze dne 19. 7. 2016 byl organizaci 

zvýšen neinvestiční příspěvek o částku 2415500,00 Kč. Finanční 

prostředky jsou určeny na sanaci suterénních prostor včetně malého 

dvora. Akce byla započata v srpnu 2016. 

 

 V tomto školním roce bylo zakoupeno: 

- LCD monitor 55“ DELL E 5515H – do jazykové učebny  

- hlasovací zařízení k interaktivní tabuli do uč. zbožíznalství 

- 3x tablet na výuku IKT 

- RACK 19“ + panel, patch kabel 

- Kopírka multi AFICIO 301 SPF Ricoh 

- trampolína 110x110 + kryt na pružiny 

- držák na dataprojektor Triumph board projector 

- Projektor Triumph board PJ300 

- Interaktivní tabule Triumph 89“ multi 

- 4x dataprojektor Epson EB-S27 2700 Ansi SVGA 
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- 6x notebook DELL Inspiron 15,6“ 

- 10x RMG Philips AZ700T 

- 1x PC stolek 

- 2x vozík na 40 ks map 

- kávovar ETAM 36.365M 

- TV smart Samsung UE 48J5672  48“ 

- NETGEAR readynas 214 (4x2TB DS) 

- APC smart – UPS 1500VA 

- průmyslový vysavač TERA 235 

- 8x žákovská sestava šestiúhelník + židle do jazykové učebny 

-  drtič odpadu do ŠJ 

- promítací plátno 240x240 

- skříň na míče modro-šedá 

- 2x bojler Dražice 125l 

- 1x LCD monitor 23“ DELL P2314T Touch 

- 3D tiskárna Original Prusa i3 MK2 

 

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, 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 nově zrekonstruované venkovní hřiště s umělým 

povrchem. 

 

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

praxe jsou realizovány ve spolupráci s mnoha obchodními společnostmi  

a organizacemi v Praze a blízkém okolí (viz odd. V., č. 10), písm. b)). 

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 
Mgr. Oldřich Hataš, tel.: 224257859 

hatas@ssob.cz 

členové 

PhDr. Libuše Hubáčková 

zástupce pedagogických pracovníků 

Ing. Jan Kosek, Bc. Eva Mušinská 

zástupce zřizovatele 

Beáta Vltavská do 8. 10. 2015 

Kristína Mintáchová od 9. 10. 2015 

Václav Šifalda 

zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců 

nezletilých žáků 
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Pracovníci právnické osoby 

1) Pedagogičtí pracovníci 

a) počty osob 
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4 4 39 31,7 0 0 43 35,7 

 

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

škola 

počet pedagogických pracovníků  
celkem % z celkového 

počtu ped. prac. 

kvalifikovaných 38 88,4 

nekvalifikovaných 5 11,6 

 

c) věková struktura pedagogických pracovníků 

počet 

celkem ve 

fyzických 

osobách 
k 31.12.2015 

v tom podle věkových kategorií 

 

do 20 let 
21 – 30 

let 

31 – 40 

let 

41 – 50 

let 

51 – 60 

let 

61 a více 

let 

0 0 0 4 23 16 
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d) další vzdělávání pedagogických pracovníků 

se
m

in
ář

e 

 

počet zaměření 
počet 

účast. 
vzdělávací instituce 

1 Kreativní metody ve výuce 1 SGUN 

1 
Škola bezpečného internetu 

pro pedagogy 
4 SAFER INTERNET 

1 

Relaxační cvičení ve 

zdravotně tělovýchovné 

praxi 

3 

DESCARTES 
1 

Islám a islámský 

fundamentalismus 
2 

1 Poezie v současné literatuře 2 

1 Šikana 1 

MHMP 

1 
První pomoc – zážitková 

medicína 
1 

1 
Pražské fórum primární 

prevence 2016 
1 

1 
Řešení problematiky školní 

šikany 
1 

1 Moderní světová literatura 2 ZŠ Kavčí hory 

1 

Kreativita a její rozvoj 

použití mentálních map ve 

výuce 

1 

Agentura MAJESTIC 

1 

Vzdělávací seminář – 

Syndrom vyhoření                

u pedagogických pracovníků 

2 

1 
Asertivita – Jak být 

asertivním učitelem 
1 

1 

Problematika komunikace 

mezi pedagogy, žáky             

a zákonnými zástupci včetně 

preventivně výchovných 

přístupů k žákům 

s poruchami chování 

3 

1 
Konzultační seminář pro 

management – Maturita 2016 
1 

NIDV 

1 
Konzultační seminář k DT   

z MAT 
1 

1 
Pilotní přijímací zkouška 

CERMAT 
1 

1 

Konzultační seminář pro PK 

zkušebních maturitních 

komisí 

1 
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1 
Konzultační seminář pro 

školní maturitní komisaře 
1 

1 
Kyberšikana – konference 

KYBERPSYCHO 
1 NCBI 

1 

Tvorba animovaných 

prezentací v programu 

INKSCAPE 

1 

Vzdělávací institut         

SČ kraje 

1 

Textové editory II.                

– nadstavbové a rozšiřující 

funkce 

1 

1 Problematika soužití v Izraeli 1 Židovské muzeum 

1 Konference – postoje žáků  1 Člověk v tísni 

1 

Výchovné přístupy k žákům 

s rizikovým chováním          

a agresivním rodičům I. část 

2 

Pilař, Pavlovský 

1 

Výchovné přístupy k žákům 

s rizikovým chováním          

a agresivním rodičům II. část 

2 

1 Korespondence 1 
COVERNANCE 

INSTITUTE 

1 
Základní kurz školního 

lyžování 
1 

BP Sport. České 

Budějovice 
1 

Základní kurz školního 

snowboardingu 
1 

1 
Řešení krizových situací 

s trestní problematikou na SŠ 
1 PPPP 

1 
Evaluace k environmentální 

výchově 
1 KEV 

1 MIŠ - MODUL A 14 
ASIS 

1 MIŠ - MODUL B 14  

1 
Školské zákony a zákon o 

pedagogických pracovnících  
2 PARIS 

1 
Hry ve výuce cizích jazyků - 

smysluplně 
3 

CONTEXTA 1 
Vyrábíme v hodinách cizích 

jazyků 
1 

1 
Portály vhodné nejen pro 

učitele NJ 
1 

1 Využití animace ve výuce 1 VISK 

1 ICT ve školství 1 IDG CZ 

1 

Právní předpisy ve školství     

a jejich aktuální změny 

(správní řád) 

1 RESK education 

1 
100 + 1 aktivit pro výuku 

práva 
1 LEXIS 
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e)  jazykové vzdělávání a jeho podpora 

počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 

z toho 

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

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 

rodilý mluvčí 0 

 

 

2)  Nepedagogičtí pracovníci školy 

a) počty osob 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

7 6,787 

 

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

se
m

in
ář

e 

počet zaměření 
počet 

účast. 
vzdělávací instituce 

1 
Hospodaření školy ve 

vazbě na schválený 

rozpočet 
1 ALIAVES 

1 
Konference k dotačnímu 

financování škol 
1 

Institut pro regionální 

spolupráci 

1 Spisová služba 2 SCIENS 
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III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání  

 

1) Počty tříd a počty žáků 

a) denní vzdělávání  

škola počet tříd  počet žáků  

SŠ obchodní 19 398 

 

 Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: 

- přerušili vzdělávání:   22 

- nastoupili po přerušení vzdělávání: 10 

- sami ukončili vzdělávání:  76 

- vyloučeni ze školy:   1 

-  nepostoupili do vyššího ročníku: 20, z toho nebylo povoleno opakování: 0 

- přestoupili z jiné školy:   33 

- přestoupili na jinou školu:  5 

- jiný důvod změny:   40 (přijetí do vyššího ročníku) 

 

      b) vzdělávání při zaměstnání  

škola počet tříd   počet žáků   

SŠ obchodní 3 81 

 

 Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: 

-  přerušili vzdělávání:   9 

-  nastoupili po přerušení vzdělávání: 2 

-  sami ukončili vzdělávání:  25 

-  vyloučeni ze školy:   0 

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

-  přestoupili z jiné školy:   2 

-  přestoupili na jinou školu:  0 

-     jiný důvod změny:   3 (přijetí do vyššího ročníku) 
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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 13,9 

 

    b) vzdělávání při zaměstnání 

škola 
průměrný počet 

žáků na třídu  

průměrný počet 

žáků  

na učitele 

SŠ obchodní 27 80 

 

 

 

3) Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 
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 4 1 2 1 3 2 0 1 0 2 91 6 0 113 

z 
to

h
o

 n
o

v
ě 

p
ři

ja
tí

 2 1 1 0 1 1 0 1 0 1 42 4 0 54 
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4) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

a) denní vzdělávání 

škola 
SŠ obchodní 

prospělo celkem  343 

z celkového 

počtu žáků: 

prospělo s vyznamenáním 13 

neprospělo 33 

opakovalo ročník 20 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 321 

tj. % z celkového počtu žáků 82,5 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka  145,2 

z toho neomluvených 23,9 

 

   b) vzdělávání při zaměstnání 

škola 
SŠ obchodní 

Prospělo celkem 44 

z celkového 

počtu žáků: 

prospělo s vyznamenáním 5 

neprospělo 5 

opakovalo ročník 3 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 43 

tj. % z celkového počtu žáků 79,6 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka  33,8 

z toho neomluvených 4,8 
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5) Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek  

a) Závěrečné zkoušky 

šk
o

la
 

 

 

 

SŠ obchodní 

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÉ 

ZKOUŠKY 
d

en
n

í 

v
zd

ěláv
án

í 

v
zd

ěláv
án

í 

p
ři zam

ěstn
án

í 

počet žáků, kteří konali zkoušku 56 - 

z toho konali zkoušku opakovaně 2 - 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli 

připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 
1 - 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl 
s vyznamenáním 

11 - 

prospěl 43 - 

neprospěl 2 - 
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b) Maturitní zkoušky 

 

šk
o

la
 

 

 

 

 

SŠ obchodní 

 

 

 

MATURITNÍ  

ZKOUŠKY 

d
en

n
í 

v
zd

ěl
áv

án
í 

v
zd

ěl
áv

án
í 

p
ři

 z
am

ěs
tn

án
í 

počet žáků, kteří konali zkoušku 40 22 

z toho konali zkoušku opakovaně 15 11 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli 

připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 
6 4 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl 
s vyznamenáním 

0 0 

prospěl 29 8 

neprospěl 11 14 
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c) Absolventi 2016: 

Obor vzdělání konali MZ prospěli % úspěšnosti 

Obchodník 15 14 93 

Podnikání 

denní forma  
18 10 55 

Podnikání 

Dálková forma 
21 7 33 

 

 Hodnocení ZZ 2016: 

 ZZ se konala podle jednotného zadání, jak určuje školský zákon. 

 Výsledky ZZ byly již tradičně velmi dobré (uspělo 96 % absolventů 

 oboru vzdělání Prodavač) a potvrzují, že výuka na naší škole odpovídá 

 požadavkům jednotného zadání ZZ.  

 Ověřili jsme si, že naši absolventi jsou dobře připraveni pro praxi. 

 

 Hodnocení MZ 2016: 

 Úspěšnost našich žáků u MZ se liší v jednotlivých oborech vzdělání         

 a formách vzdělání. 

 Nejslabších výsledků dosáhli žáci oboru Podnikání v dálkové formě 

 vzdělávání, a to především ve společné části MZ. 

 Úspěšně odmaturovalo pouze 33 % absolventů školního roku 2015/2016. 

 Nejlépe obstáli u MZ žáci 4-letého oboru vzdělání Obchodník; úspěšně 

 odmaturovalo 93 % absolventů školního roku 2015/2016. 
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6) Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2016/2017  

sk
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Střední škola 
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0
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5
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0
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6
 

(d
en

n
í 

v
zd

ěl
áv

án
í)

 

počet přihlášek celkem  72 18 43 43 

počet kol přijímacího řízení celkem 3 3 3 3 

počet přijatých celkem včetně  

přijatých na autoremeduru 
70 18 40 29 

z toho v 1. kole 43 10 25 19 

z toho ve 2. kole 16 5 6 7 

z toho v dalších kolech 11 3 9 3 

z toho na odvolání 0 0 0 0 

počet nepřijatých celkem 2 0 4 3 

počet volných míst po přijímacím 

řízení  
20 12 20 0 

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání 

do 1. ročníků pro školní rok 2016/2017 
Podnikání - 25 
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7) Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Bělorusko 2 

Makedonie 1 

Slovensko 7 

Ukrajina 5 

Vietnam 4 

Celkem 19 

 

Problémy, které by vyplývaly z cizí státní příslušnosti nebo příslušnosti    

k národnostní menšině, se u nás ve škole nevyskytují.  

Výchovná poradkyně v tomto školním roce jednala s několika cizinci 

vzdělávajícími se na naší škole. Ve většině případů šlo o problémy osobní 

či výchovné (potíže s dodržováním školního řádu), což nijak výrazně 

nevybočovalo ze standardní péče pro žáky pocházející z ČR. Rodiče 

těchto žáků obvykle také ochotně spolupracovali.  

3 žákům zajistila výchovná poradkyně internát nebo bydlení v „Domě na 

půl cesty“. 

Vyučující českého jazyka ochotně doučuje cizinku s asijským původem. 

Komunita, ze které pochází, nepoužívá vůbec konverzaci v českém 

jazyce. V současné době je žákyně v českém jazyce prospěchově 

průměrná.   

Zkušenosti se začleňováním cizích státních příslušníků do výuky jsou 

dobré, nevyskytují se žádné zásadní problémy. 

 

 

8) Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 

Škola nemá speciální třídy. 

Diagnostiku a rediagnostiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

(dále jen SVP) zajišťují, v souladu s platným školským zákonem, školská 

poradenská zařízení. Pro naši školu jsou to zejména pedagogicko-

psychologické poradny (dále také jen PPP), a to nejvíce PPP pro Prahu 2, 

Francouzská 56.  

Pouze někteří žáci zůstávají v péči PPP, ve které byli vedeni doposud,     

a to jen tehdy, pokud si je tato PPP ve své péči dobrovolně ponechá. 

Obvykle se jedná o PPP v místě bydliště těchto žáků či jejich dříve 
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navštěvované základní školy. Ve škole pak evidenci žáků se SVP vede 

výchovná poradkyně (dále také jen VP).  

V tomto školním roce jsme evidovali celkem 42 žáků se SVP.  Poměrně 

větší počet žáků se SVP na jednu třídu se vzdělává v tříletých učebních 

oborech než v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. Výchovná 

poradkyně spolu s PhDr. Olgou Pohlovou z PPP pak dále s těmito žáky 

pracuje, poskytuje jim pravidelné individuální konzultace, poradenství     

a sleduje jejich školní výsledky.  

 

 

9) Vzdělávání nadaných žáků a studentů 

Škola má žáky průměrné a mírně nadprůměrné, kteří se vzdělávají 

v kolektivu ostatních žáků. 

 

 

10) Ověřování výsledků vzdělávání 

  Využíváme testů a vzorových úloh zpracovaných CERMATEM. 

 

 

11) Školní vzdělávací programy 

 Po odučení určitého ročníku hodnotí předmětové komise formy výuky      

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

 pochopitelné a přiměřené pro žáky dle jednotlivých oborů. 

 

Platnost ŠVP ve školním roce 2015/2016 

Prodavač 1. ročník od 1. 9. 2015 

2. a 3. ročník od 1. 9. 2013 

Obchodník 

1. ročník od 1. 9. 2015 

2. ročník od 1. 9. 2014 

3. a 4. ročník od 1. 9. 2009 

Podnikání  

denní forma 

1. ročník od 1. 9. 2015 

2. ročník od 1. 9. 2014 

Podnikání  

dálková forma 

1. ročník od 1. 9. 2015 

2. a 3. ročník od 1. 9. 2011 
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12) 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/NJ) 

 

 Škola nakupuje časopisy - Bridge, Das Rad, Schuss, Freundschaft.  

Návštěvy cizojazyčných představení. 

Práce s ICT, nutná znalost AJ. 

 

 

13) Vzdělávací programy VOŠ 

- 

 

 

V. Aktivity právnické osoby 

 Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 

1) Výchovné a kariérové poradenství 

 Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR 

 č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách                   

 a školských  poradenských zařízeních. Novelizace - vyhláška 

 č.116/2011Sb. 

Výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se 

 speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně 

 možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 73/2005 Sb. 

  

Rozsah přímé pedagogicko–psychologické činnosti pedagogických 

 pracovníků je stanoven v nařízení vlády č. 75/2005 Sb.  
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Konkrétní úkoly výchovného poradce:  

Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, činnosti informační      

 a činnosti metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.  

 

Poradenské činnosti:  

a) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další 

vzdělávací a profesní dráze žáků.  

b) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání 

vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto 

žáky.  

c) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních 

vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

d) Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb 

těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními                    

a koordinace vzdělávacích opatření (včetně zvláštního režimu 

přijímacích zkoušek a maturit) u těchto žáků. Poskytování služeb 

kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich 

speciálním potřebám. 

 

Metodické a informační činnosti: 

a) Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence. 

b) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách 

kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích 

plánů, práce s nadanými žáky apod. 

- metodicky pomáhat učitelům poskytujícím nápravnou péči, 

- poskytovat poradenskou činnost pro rodiče, 

- poskytovat poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích, 

- navrhovat řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel,      

žák-žák), 

- reagovat na podněty žáků ze schránky důvěry, která je volně 

přístupná v areálu školy, 

- spolu s třídními učiteli sledovat žáky ze sociálně znevýhodněného 

prostředí. 

c) Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství       

a péče  o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým 

pracovníkům školy. 

d) Poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy,            

o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních               
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v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání 

jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům. 

e) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské 

péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování         

v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. 

f) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah 

činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.  

 

Výchovný poradce: 

- zpracovává nabídky volnočasových aktivit podle možností školy,  

- pomáhá žákům s výběrem vysokých škol, 

- pomáhá s vyplněním přihlášek na další studium,  

- pomáhá organizovat dny otevřených dveří,  

- prezentuje školu na tzv. burzách škol,   

- spolupracuje při vyhodnocování dotazníků zadávaných ředitelem 

školy,  

- zapojuje vybrané zájemce z řad žáků do realizace protidrogového 

programu, pořádá tematické přednášky v oblasti prevence drogových   

a jiných závislostí, 

- sleduje specifické poruchy učení, navrhuje řešení včetně doporučení 

přestupu na odborná učiliště nebo školy jiného typu, 

- zajišťuje a kontroluje informovanost žáků o vlivu sociálně 

patologických jevů v hodinách ZSV, chemie, biologie, zeměpisu, 

dějepisu a cizích jazyků,  

- spolupracuje s pedagogicko–psychologickou poradnou v Praze 2, 

Francouzská 56, se školním psychologem,  

- vede písemnou evidenci problémových a neprospívajících žáků,  

- zjištěné poznatky předává třídnímu učiteli, učiteli jednotlivých 

předmětů, popř. pedagogické radě,  

- dlouhodobě sleduje profesionální orientaci žáků, která odpovídá jejich 

zájmům, zvláštní pozornost věnuje rovněž žákům nadaným                 

a talentovaným žákům se změněnou pracovní schopností, 

- zvýšenou péči a podporu věnuje žákům se zhoršeným rodinným 

zázemím nebo s výchovnými a prospěchovými těžkostmi (problémy), 

- poskytuje individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při 

řešení výchovných a výukových problémů; po každém klasifikačním 

období vede pohovory s neprospívajícími žáky, organizuje pohovory   

s rodiči neprospívajících žáků a o všech těchto schůzkách vede 

průkaznou písemnou evidenci,  

- spolupracuje při řešení vzniklých problémů s vedením školy, školním 

metodikem prevence a třídními učiteli. 
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Kariérní  poradenství: 

a) provádí individuální  konzultace  se žáky a jejich zákonnými zástupci       

o možnostech dalšího studia,  

b) poskytuje pomoc při rozhodování o další vzdělávací cestě žáka 

(možnost přestupu na jiné formy studia nebo jiné formy přípravy na 

povolání, při volbě zaměstnání),  

c) žákům maturitních tříd předává nabídky s možností dalšího studia na 

vysokých školách, vyšších odborných či jazykových školách, 

d) ve škole jsou umístěny informační nástěnky s nabídkami profesního 

uplatnění aj. 

 

 

2) Prevence rizikového chování 

Rámcové náplně školního metodika prevence a výchovného poradce jsou 

zpracovány v příloze č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 

 

Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických 

nežádoucích jevů. Zaměřuje se především na záškoláctví, šikanu, závislosti, 

násilí, vandalismus a další sociálně patologické jevy.  

 

Výchovný poradce a školní metodik prevence zachovávají práva uživatele 

poradenství, především ochranu jejich osobních údajů.  

 

Poradenství na škole je uloženo zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon)   

a specifikováno vyhláškou 72/2005 Sb. (vyhláška o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních). 

Součástí ochrany před sociálně patologickými jevy je výchova ke zdravému 

způsobu života. Cílem poradenství na naší škole je zkvalitnit sociální klima 

na škole jak ze strany učitelů, tak i žáků mezi sebou, a zlepšit sociální klima 

na pracovištích.  

 

Spolupráce s učiteli je velmi dobrá, stejně tak jako se smluvními pracovišti 

a středisky praktického vyučování, ve kterých se koná odborný výcvik. Žáci 

si na pomoc učitelů zvykli a sami přicházejí za výchovným poradcem          

a školním metodikem prevence. 
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Preventista: 

Nosným bodem Metodiky programu preventivy (MPP) je výchova dětí         

a mládeže ke zdravému životnímu stylu a k osvojování pozitivního 

sociálního chování (upevňování pozitivních hodnot, rozvoj dovedností, 

které vedou k odmítání forem násilí, agresivity, rasismu a porušování 

zákona).  

Zaměření programu:  

a) Prevence rizikových projevů chování (užívání návykových látek, oblast 

sociální prevence – výchova proti projevům násilí, tj. šikana, násilí, 

kyberšikana, vandalismus, xenofobie, rasismus, diskriminace, prevence 

záškoláctví, patologické hráčství). 

b) Rozpoznávání a zajištění včasné intervence zejména v případech 

domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, ohrožování mravní výchovy 

mládeže, poruchy příjmu potravin. 

 

Cíle programu:  

- informovanost žáků školy v oblastech prevence rizikových projevů 

chování, 

- výuka a výchova ke zdravému životnímu stylu, 

- poskytnutí nabídek směřovaných k vhodnému využití volného času, 

- budování klasických hodnotových systémů, 

- spolupráce s rodiči. 

 

Náplň programu:  

a) Metodické vedení pedagogů  

-  průběžné vzdělávání pedagogů a konzultace, 

-  informovanost o rozpoznání patologických jevů a jak s nimi 

 pracovat, 

- informovanost o dostupné literatuře vztahující se k daným 

 tématům. 

b) Pomoc rodičům a spolupráce s nimi  

- informování o daných problémech na třídních schůzkách, 

- seznámení rodičů s institucemi poskytujícími odbornou pomoc, 

- poskytování dostatečných informací, 

- nabídka školních i mimoškolních akcí. 

c) Průběžné doplňování metodických materiálů. 

d) Nespecifická primární prevence  

-  školní výlety, exkurse, školní akademie, zájmové aktivity, 

 projektové dny, 
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-  zaměřeno na rozvíjení a upevňování pozitivních vlastností žáků, na 

komunikační dovednosti – spolupráce v týmu, vhodné využití 

volného času a podpory ke zdravému životnímu stylu, na pozitivní 

interakce mezi žáky. 

e) Specifické primární prevence  

- ankety, besedy, přednášky, 

- zaměřeno na prevenci rizikových projevů chování. 

f) Zdravé prostředí  

-  poskytování informací žákům z oblasti zdravé výživy (nebezpečí 

 užívání drog, negativní dopady kouření, konzumace alkoholu          

 a jiných návykových látek), z oblasti sexuální výchovy 

 (problematika  antikoncepce, nebezpečí pohlavních a pohlavně 

 přenosných chorob), 

-  zapojení žáků do procesu tvorby zdravého prostředí, 

- estetická úprava školy a jejího okolí – vedení žáků k pozitivnímu 

 vztahu (výzdoba tříd, chodeb, odborných učeben, dvorů). 

g) Včleňování informací do příslušných předmětů – občanská výchova  

- zajišťování a posilování příznivého klimatu na škole                         

i v jednotlivých kolektivech (třídách), vytváření pozitivního vztahu 

ke škole, vytváření pozitivního vztahu k menšinám (zabránění 

šikany a rasismu), 

-  podpora zdravého sebevědomí, komunikačních dovedností, 

schopností pomoci, kritiky a sebekritiky. 

h) Specifická primární prevence – selektivní  

-  rozvíjení komunikačních dovedností, 

-  spolupráce s rodiči a odborníky, 

-  poskytování informací a kontaktů. 

i) Formování postojů a vytváření pozitivního sociálního klimatu  

-  rozvoj komunikačních dovedností, 

- zvládání konfliktů, 

-  vytváření pozitivních vztahů v sociální skupině, 

- osvojování si asertivního chování. 

 

Nespecifická prevence:  

a) pořádání odborných exkurzí a výletů, 

b) pořádání projektových dnů, 

c) sportovní aktivity pořádané školou, 

d) slavnostní předávání vysvědčení žákům maturitních ročníků, 

e) lyžařský výcvik,  
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f) sportovně turistický kurz - zaměřeno na rozvoj pozitivního vztahu           

k pohybovým aktivitám, utváření pozitivního vztahu ve skupině, 

spolupráce, 

g)  návštěva divadelních představení, 

h) účast na odborných soutěžích, 

i) účast na sportovních soutěžích. 

 

Specifická prevence:  

a) Besedy  

-  šikana, sexuální výchova, drogová problematika, kriminalita 

 mládeže. 

b) Problematika prevence rizikových projevů chování je zařazována do 

 výuky jednotlivých předmětů, např. OZ, MS, ČJ, ZDR a jiné. 

c) Nástěnka  

- prevence rizikových projevů chování, 

-  průběžná aktualizace, 

-  schránka důvěry. 

d) Dotazníky a ankety  

-  pomocí těchto prostředků je zjišťována aktuální situace na 

 škole, 

-  dotazníky a ankety jsou zadávány průběžně – výsledky jsou 

vyhodnocovány a zveřejňovány.  

 

Očekávané výstupy:  

a) pojmenování a rozpoznání základních návykových látek, 

b) znalost negativních vlivů při užívání návykových látek na zdraví člověka, 

c) znalost základních právních norem, 

d) orientace v systému kontaktních míst poskytujících odbornou pomoc, 

e) orientace v problematice závislosti, 

f) osvojení si metod odmítání návykových látek, 

g) zaujetí zdravého životního postoje, 

h) získání správných zdravotních návyků, 

i) orientace v problematice sexuální výchovy, 

j) rozpoznání forem násilí, 

k) obrana proti různým formám násilí, 

l) ovládání sociálních dovedností, 

m) další rozvíjení složek své osobnosti, 

n) organizace volného času a jeho vhodné využívání. 
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Základní nástroj prevence: 

Základní nástroj prevence v resortu školství představuje minimální 

preventivní program, který je systémovým prvkem v realizaci preventivních 

aktivit na naší škole. Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány 

výchovným poradcem a školním metodikem prevence, na jejich poskytování 

však participují  i další pedagogové školy 

  

Učitelům i ostatním pracovníkům školy byly poskytovány odborné 

informace z oblasti prevence i informace o vhodných preventivních 

aktivitách pro žáky.  

  

Škola absolvovala několik podpůrných akcí. Mezi nejčastějšími byly besedy,  

filmové projekce  formou  ukázek  s následnou  diskuzí  a  dále    návštěvy 

 výstav v prostorách města.  

 

Třídní učitelé v třídnických hodinách besedují se žáky o jejich zájmech, 

 ale i o tom, jak se ve škole cítí a co by chtěli ve škole změnit.    

Výchovná poradkyně spolupracovala po celý školní rok s pedagogicko- 

 psychologickou poradnou a docházela na pravidelná měsíční setkání. 

 Tam, společně s ostatními výchovnými poradci jiných škol, se zúčastnila 

 různých besed a školení.  

 

 Na naši školu docházela pravidelně každý měsíc PhDr. Olga Pohlová, 

 psycholožka z pedagogicko-psychologické poradny. Zúčastnila se 

 některých výchovných komisí s našimi žáky a navrhovala řešení dané 

 problematiky.  Nejvíce  se to týkalo záškoláctví a problému učení. Poté 

 si   zvala  PhDr. Pohlová  žáky do své  poradny  pro vypracování   posudku 

 pro uzpůsobení podmínek ke zlepšení průběhu vzdělávání.   

 

Během školního roku se žáci zúčastnili projektu „Protidrogový vlak“, 

 který u nich měl velký úspěch. Ve škole jsme uvítali pracovníka  z oddělení 

 prevence kriminality – Městská policie Praha. Žáci byli  seznámeni s tím, 

 že jak prodej, tak užívání návykových látek je trestné. Součástí přednášky 

 byla i filmová projekce. Po té následovala bouřlivá diskuze. 

 

Školní metodik prevence a výchovný poradce ukončili specializační 

 studium v rámci celoživotního vzdělávání zaměřené na rozšíření znalostí 

 a kvalitnější výkon funkce.  

 

Škola se zapojila do projektu Minimalizace šikany pro střední  odborné 

školy a odborná učiliště v Praze pod záštitou  MHMP. Škola má za sebou 

úspěšně dva moduly. V září proběhne třetí modul.  
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Cílem je: 

- účastníci porozumí principům fungování šikany, 

- pochopí, které situace ve vyučování jsou nebezpečné pro 

  vznik nerovností, vyloučení, stigmatizaci jednotlivců, 

 - naučí se efektivním způsobům předcházení šikany ve třídě, 

 - získají vhled do zákonitostí vývoje šikany. 

 

Účastníci se naučí: 

-  jak zjistit šikanu v určitém stádiu, 

 - jak účinně zasáhnout, 

 - kdy požádat o spolupráci pomáhající organizace. 

  

Účastníci si osvojí: 

- postup proti šikaně, 

- formou tréninku si osvojí dovednosti potřebné k celému procesu 

šetření šikany ve skupině a následné práci se skupinou. 

 

 

3) Ekologická výchova a environmentální výchova 

SŠO je stále zapojena do projektu  „Recyklohraní“. 

Samozřejmostí je ve škole třídění odpadu. Na chodbách jsou umístěny 

sběrné kontejnery na plasty, papír, drobné elektrozařízení a baterie.  Zvlášť 

je organizován sběr starých mobilních telefonů a žárovek.  

Pro pomoc postiženým dětem je zajištěn sběr víček z PET lahví. Pro další 

sběr odpadu pro recyklaci je motivující odměna dle získaných bodů. Letos 

si žáci vybrali míče na volejbal, sady tašek SEPARE a varné konvice. 

Škola spolupracuje s ekologickým sdružením Arnika. Pro žáky 

nástavbového studia obor Podnikání byly uskutečněny 2 přednášky na téma 

„Odpady“. Žáci se dozvěděli o současné situaci v odpadovém hospodářství 

v ČR i ve světě a i o souvislostech recyklace jednotlivých druhů odpadů se 

spotřebou el. energie, s produkcí plynů i s úsporou drahých kovů. 

Přednášky byly doplněny videoprojekcí a na závěr proběhla diskuze 

přednášejícího se studenty. 

Ekologickým  sdružením Arnika byla  naší škole zapůjčena putovní výstava 

billboardů  obsahující  několik témat, př.  nový život pro staré věci, 

předcházení vzniku odpadu, méně obalů, co s bioodpady, šetrné papírování, 

hierarchie nakládání s odpady. 
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Přednášky i výstava doplnily a aktualizovaly  učivo vyučovacího předmětu 

environmentalistika. 

Učitelé i žáci podpořili svými podpisy petici navrhující změnu úhrady za 

třídění odpadu v obcích. 

I letos se naše škola zúčastnila setkání koordinátorů ekologické výchovy hl. 

m. Prahy. 

Na závěr školního roku je zajištěna ekologická exkurze na Barrandovské 

skály, a to pod vedením geologa z podniku Lesy hl. m. Prahy.  Zúčastnily se 

2 třídy nástavbového studia. Pořízená fotodokumentace ozdobila informační 

panely ve třídách. 

Na chodbách školy na oknech byly letos umístěny nové truhlíky 

s květinami. 

Upravovaná je i malá školní zahrádka.   

 

 

4) Multikulturní výchova 

Základním motivem předmětu je snaha naučit žáky toleranci k minoritám na 

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

Předmět byl původně koncipován jako teoretické obeznámení žáků s jinými 

kulturami a zvyky, doplněný o diskuse s vyučujícími a vzdělávacími 

akcemi, např. návštěvou Židovského muzea, účastí na filmovém festivalu 

Jeden svět na školách atd. 

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. 

 

 

5) Výchova k udržitelnému rozvoji 

a) v rámci výuky, 

b) při besedách, 

c) při každodenním působení na žáky. 
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6) Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 

a) Sportovně turistický kurz 

Termín: 13. – 17. 6. 2016. 

 

Místo -  Malá Skála – Žlutá plovárna. 

 

Účastníci - 19 žáků (výběr z několika tříd). 

 

Sportovně turistický kurz  byl zaměřen na outdoorové a teambuildingové 

aktivity.  

Pro žáky byl program zajištěn agenturou SUNDISK s.r.o. pod vedením 

kvalifikovaných instruktorů.   

Lanové centrum – půldenní program zahrnující teamové hry, nácvik 

techniky na nízkých lanech a 23 překážek v lanovém parku. 

 Půjčení kánoí – celodenní sjíždění Jizery, nácvik způsobu pádlování, 

 řízení lodi, co dělat v případě potíží, všichni byli vybaveni záchrannými 

 vestami. Cílová stanice byl autokemp Dolánky odkud, jsme se vraceli na 

 Žlutou plovárnu na koloběžkách. 

 Dále jsme absolvovali teamové interaktivní hry a pěší túry, při kterých 

 jsme objevovali krásy přírody  a památek Českého ráje. 

    Ubytováni jsme byli v hotelu Kavka, u něhož jsme měli možnost 

 využívat sportovní hřiště a zahradní bazén. 

    Celý pobyt proběhl k všeobecné spokojenosti a bez kázeňských 

 problémů. Na místo konání kurzu i zpět do Prahy jsme jeli vlakem. 

 

b) Lyžařský výchovně vzdělávací kurz 

Termín: 14. – 20. 2. 2016. 

 

Místo – Herlíkovice. 

 

Účastníci – 19 žáků. 

 

Žáci byli na úvod seznámeni s řádem a pravidly pobytu na kurzu, 

následovala přednáška o bezpečném pohybu na sjezdových tratích            

a obecně na horách. 

Druhý den byli žáci rozděleni do 2 družstev, výcvik probíhal každý den 

podle programu. Ve středu odpoledne klidový režim, výlet do Vrchlabí, 

večer pro zájemce večerní lyžování. 

Sněhové podmínky dopoledne vyhovující, odpoledne obtížnější terén 

vzhledem k rozbředlému sněhu. Přesto všechny naplánované metodické 
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prvky praktické výuky byly splněny. Vedle praktické výuky lyžování 

probíhala teoretická část formou přednášek a instruktážních filmů. 

Během pobytu se žáci zúčastnili turnaje ve stolním tenisu. 

Chování žáků během kurzu bylo dobré, při výcviku nedošlo ke zranění. 

LVK hodnotíme velmi kladně, u žáků bylo patrné viditelné zlepšení 

v praktických lyžařských dovednostech a zároveň společné zážitky 

prospěly kamarádským vztahům a podpořily ochotu vzájemně si 

pomáhat. 

 

 

7) Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

- 

 

 

8) Soutěže  

POPRASK: 

- září  Minifotbal - chlapci: vítězství ve skupině,  

  celkově 3. místo     

   

- listopad Florbal - chlapci: konec v základní skupině 

                        Basketbal - chlapci: postup do celopražského finále, 

    5. Místo 

 

- březen Silový víceboj - chlapci: 8. místo    

                 

- duben  Stolní tenis - chlapci: 2. místo 

 

9) Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních 

programů 

- 

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. 
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b) Seznam firem, kde studenti vykonávají odborný výcvik  

- SPV: 

K-TV SPV  s.r.o.          Praha l,  Na Poříčí 12 

Inventaria s.r.o.            Praha 3, Ondříčkova 16 

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

SPV – CENTRUM 3000 s.r.o.  Praha 4, Plovdivská 3400     

 

- Smluvní pracoviště: 

AHOLD CR, a.s.     Praha 5, Radlická 520/117 

Radomír Melíšek                         Praha 4, Za Zel. liškou 15 

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

AB Auto Brejla, s.r.o.    Praha 4, Písn. Zahr. 439 

Datart international a.s.    Praha 8, Pernerova 35 

MASO ANO     Praha 7, Milady Horákové 6 

BON DELIKATES s.r.o.    Praha 4, Pelhřimovská 302 

AUTO Styl a.s.     Praha 5, Jeremiášova 3 

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

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ  Praha 6, Pod Paťankou 217 

Hana Vaňkátová                                Praha 4,  Štúrova 7/1282 

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

Truhlář a spol., veřejná OS    Praha 8, Klapkova 36 

Byblos Catering Services, s.r.o.        Praha 7, Jirečkova 1007 

Billa, spol. s r.o.     Říčany, Modletice 67 

Michal Fleissner     Praha 6, Za Pohořelcem 4 

Jan Sváček      Praha 7, M. Horákové 78 

SPIN&FLY      Praha 2, Legerova 58/775 

Jaroslav Hrádek- Drogerie   Praha 5, Amforová 1922/1 

Elektrouniversal  Hořánek   Praha 6, Šedivého 3 

Auto Palace  Butovice s.r.o.          Praha  5, Bucharova 16 

Bauhaus k.s.     Brno, Strážní 7 

DM drogerie markt s.r.o.    Č. Budějovice, Jeronýmova 6 

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

Alza.cz a.s.      Praha 7, Jateční 33a 

Elektro SPEKTRUM s.r.o.   Ledeč n/S, Sázavská 50 

Jarolímek s.r.o.     Nový Knín, Na Flusárně 29 

AD centrum s.r.o.     Praha 5, Jeremiášova 2599/1 

Beno Říčany s.r.o.     Říčany, Říčanská 1818 
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11) Další vzdělávání realizované právnickou osobou 

- 

 

12) Další aktivity, prezentace 

a) Náborové akce: 

- náborové akce v KD v Kolíně a Kladně 

- prezentace školy pod záštitou obchodní komory v Praze 9               

– COPTH 

- dny otevřených dveří  

- náborová akce ZŠ Rudná u Prahy 

- prezentační akce Schola Pragensis, která se koná pod záštitou 

Magistrátu hl. m. Prahy, školu reprezentovali nejlepší žáci, kteří 

poskytovali informace budoucím uchazečům. 

 

b) Dny otevřených dveří: 

- úterý 8. 12. 2015  15,00 – 18,00 hodin, 

- středa 13. 1. 2016  10,00 – 17,00 hodin, 

- středa 27. 1. 2016  15,00 – 18,00 hodin, 

- úterý 16. 2. 2016  10,00 – 17,00 hodin. 

 

 Uchazeči i jejich rodiče měli možnost shlédnout výuku. Dnů otevřených 

 dveří se zúčastnili i zástupci firem (Datart, Alza, SPV – Centrum, K-TV 

 SPV s.r.o., Ahold ČR, Inventaria, Drapa sport). 

 

c) Schola Pragensis: 

Schola Pragensis proběhla ve dnech 26. 11. až 28. 11. 2015. 

Akce organizovaná školským odborem Magistrátu hlavního města Prahy, 

zaměřená na prezentaci středních škol. Je určena pro žáky základních 

škol, kteří hledají své budoucí uplatnění. 

 Učitelky odborného výcviku zajišťovaly technickou přípravu a účastnily 

 se samotné výstavy. 

 Cílem této akce je poskytovat informace žákům, rodičům a výchovným 

 poradcům o studiu na střední škole. 

 Technickou podporu akce zajišťovala firma Datart. Žáci se podíleli na 

 přípravě expozice a podávali informace účastníkům výstavy. 

 Na materiálním zajištění spolupracovali zástupci firem, ve kterých žáci 

 vykonávají odborný výcvik. 
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 Tuto akci považujeme za velmi přínosnou pro získávání nových zájemců 

 o studium v naší škole. 

 

d) Maturitní ples: 

 Maturitní ples, konaný ve školním roce 2015/16, se uskutečnil 

 v Národním domě na Vinohradech, Praha 2, dne 24. 2. 2016. 

 Plesu se zúčastnily 4 maturitní třídy oboru Obchodník a Podnikání. 

 Maturitní ples je příjemným místem setkání žáků školy, jejich rodičů, 

 bývalých absolventů, zástupců firem, učitelského sboru a vedení školy. 

 Letošní maturitní ples v krásném prostředí Národního domu zajistily třídy 

 4.A, P2.A, P2.B a P3.A pod vedením Bc. Masaříkové, Ing. Beranové        

 a třídních učitelů. 

 Žáci se velmi aktivně podíleli na výběru jednotlivých vystoupení              

 a celkové organizaci plesu. 

 

e) Kulturní a vzdělávací akce: 

září 2015 P1.B, 4.A  Pražský hrad – výstava Má vlast 

říjen 2015 

P1.A, 4.A Divadlo ABC – Romulus Veliký 

P2.A, P2.B Pražský hrad – výstava Má vlast 

1.D Židovské muzeum 

listopad 2015 

1.D, 1.E Divadlo ABC – Sen čarovné noci 

P1.B Pražská architektura – exkurze 

prosinec 2015 

4.A Židovské muzeum 

P1.A Pražská architektura – exkurze 

P2.A, P2.B Divadlo Rokoko – Želary 

leden 2016 

P1.A, 1.F Divadlo Na Vinohradech – Loupežník 

(Čapek) 

P2.A, P2.B,4.A  DOX – moderní umění 

únor 2016 

1.A, 2.E Národní divadlo – exkurze 

1.F Národní divadlo – exkurze 
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P1.A, P1.B Národní divadlo – exkurze 

březen 2016 

P1.A, P1.B Divadlo Rokoko – Noc bláznů 

2.B Salesiánské divadlo – výchovný koncert 

duben 2016 

P1.A, P1.B Lucerna – Romeo a Julie 

P1.B Muzeum Kampa – moderní umění 

P1.A Muzeum Kampa – moderní umění 

květen 2016 

3.A Český rozhlas – Telefonáta 

1.D, 1.E, 2.D, 2.E Divadlo ABC – Bylo nás pět 

2.A, 2.B, 3.A, 

P1.A, P1.B 
Lucerna – Cyril a Metoděj 

1.A, 2.A Divadlo ABC – Evžen Oněgin 

červen 2016 

3.A, 2.E Divadlo ABC – Evžen Oněgin 

1.A, 1.F Divadlo Pod Palmovkou – Večer 

tříkrálový 

 
 

13) Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, 

v době školních prázdnin 

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

1) Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

a) 1. až 4. září 2015, zkušební období Podzim 2015 

 

Předmět kontroly – kontrola dodržování vybraných ustanovení školského 

zákona, ve znění pozdějších předpisů, souvisejících a prováděcích 

právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, 

vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, zaměřená na 

podmínky a průběh maturitní zkoušky, zejména kontrola § 80 odst. 5 

písm. a),  b) a c), kontrola vybraných ustanovení § 80a školského zákona   

a dalších ustanovení prováděcích předpisů, ve znění účinném 

v kontrolovaném období. 

 

Kontrolní zjištění: 

- Kontrola dodržování § 80 odst. 5 písm. a), b) a c) školského 

zákona, ve znění pozdějších předpisů – nebylo zjištěno porušení 

uvedeného právního předpisu. 

- Kontrola ustanovení § 80a odst. 3 a 4 školského zákona ve vazbě 

na § 39 odst. 1 písm. a) a b) a § 40 písm. a) až e) vyhlášky              

č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 

středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 

– nebylo zjištěno porušení uvedených ustanovení právních 

předpisů. 

 

b) 2. až 4. května 2016, školní rok 2015/2016, jarní zkušební období 

 

Předmět kontroly – kontrola dodržování vybraných ustanovení školského 

zákona, ve znění pozdějších předpisů, souvisejících a prováděcích 

právních přepisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, vykonávaná 

podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, zaměřená na podmínky     

a průběh maturitní zkoušky, zejména kontrola § 80 odst. 5 písm. a), b)     

a c), kontrola vybraných ustanovení § 80a školského zákona a dalších 

ustanovení prováděcích předpisů, ve znění účinném v kontrolovaném 

období. 
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Kontrolní zjištění: 

- Kontrola dodržování § 80 odst. 5 písm. a), b) a c) školského 

zákona, ve znění pozdějších předpisů – nebylo zjištěno porušení 

výše uvedeného právního předpisu. 

- Kontrola ustanovení § 80a odst. 4 školského zákona ve vazbě na    

§ 40 písm. a) až c) a e) vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších 

podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 

zkouškou, ve znění pozdějších předpisů – nebylo zjištěno porušení 

výše uvedených právních předpisů. 

 

 

2) Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

- 
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VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 

1) Běžné výdaje 

Plnění dosažených výnosů 

Celkový objem výnosů z hlavní činnosti za hodnocený rok 2015 činil 

26 653 171,45 Kč.  

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

výši 20 190 000,00 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 95 

254,00 Kč, dotace MŠMT určená na program „Zvýšení platů pracovníků 

regionálního školství“ (UZ 33052) ve výši 678 176,00 Kč, dotace určená na 

zvýšení platů pracovníků ve školství za období 11-12/2015 (UZ 33061) ve 

výši 97 889,00 Kč a dotace na provoz z rozpočtu zřizovatele (UZ 00091) 

v objemu 4 670 000,00 Kč. 

Celkem činily přidělené prostředky z nároků na prostředky státního rozpočtu 

a rozpočtu zřizovatele 25 727 957,00 Kč.  

Objem přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu (MŠMT – UZ 

33353) byl čerpán ve výši 20 190 000,00 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-30932-1/2015-1 ve výši 95 254,00 Kč (96,47 %), tato 

dotace byla na základě usnesení Rady HMP č. 3170 ze dne 15. 12. 2015 

snížena o částku 3362,00 Kč (vráceno dne 9. 12. 2015), dotace MŠMT (UZ 

33052) určená na program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“  

byla čerpána ve výši 678 176,00 Kč, tj. 100 %, dotace určená na zvýšení 

platů pracovníků ve školství za období 11-12/2015 (UZ 33061) byla 

vyčerpána  ve výši 97 889,00 Kč, tj. 100 % a dotace na provoz z rozpočtu 

zřizovatele (UZ 00091) byla čerpána ve výši 4 670 000,00 Kč (100 %). 

Kromě toho byly poskytnuty prostředky v následujícím rozsahu: 

Prostředky na ostatní běžné výdaje spojené s organizací ukončování 

středního vzdělávání maturitní zkouškou v podzimním zkušebním období 

ve vybraných školách, získaných prostřednictvím smlouvy mezi 

CERMATem a školou ve výši 22 560,00 Kč.  
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Struktura výnosů v roce 2015 

Výnosy 2015   Kč 

  dotace UZ 333 53 20 190 000,00 

 26 653 171,45 dotace UZ 330 34 91 892,00 

  dotace UZ 330 61 97 889,00 

  dotace UZ 330 52 678 176,00 

  dotace UZ 00091 4 670 000,00 

  1. dotace celkem 25 727 957,00 

      

  čerpání FO 318 228,00 

  čerpání RF 11 175,86 

  čerpání IF 303 410,00 

  2. celkem čerpání fondů  632 813,86 

      

  výnos z prodeje služeb 11 488,00 

  ostatní výnosy z činnosti 279 572,00 

  úroky 1 340,59 

  3. výnosy z činnosti celkem 292 400,59 

      

  součet 1. + 2. + 3.  26 653 171,45 
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Celkový objem výnosů z vlastní činnosti včetně čerpání z fondu činí 

925 214,45 Kč (bez doplňkové činnosti). 

 

 

2) Struktura výnosů z vlastní činnosti (bez doplňkové činnosti) 

   

602   0320 
výnosy za kopírování, vystavování 

druhopisů 
11 488,00 

649 x  ostatní výnosy z činnosti 279 572,00 

  z toho:   

  
649  0302    příjmy za školní akce hrazené 

žáky 
249 000,00 

  649  0320    ostatní 8 012,00 

  
649  0321    smlouva mezi CERMATem     

a školou ve výši 
22 560,00 

662 úroky  1 340,59 

   Celkem 292 400,59  

   Výnosy z doplňkové činnosti byly vytvořeny ve výši 492 412,00  Kč. 

 Tyto výnosy byly oproti minulému roku vyšší o cca 37 tis. Kč.  
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 Dosažené náklady: 

Celkové náklady hlavní činnosti byly za rok 2015 čerpány v objemu 

 26 653 171,45 Kč. Oproti upravenému rozpočtu jsou tyto náklady 

 čerpány na 98,80 %.  

 Z toho náklady hrazené ze státního rozpočtu: 

UZ 333 53 byl čerpán v objemu 20 190 000,00 Kč, tj. 100 %  z rozpočtu 

 a 75,75 % 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 91 892,00 Kč,        

tj. 100 % z přiděleného rozpočtu a 0,34 % z celkového objemu nákladů. 

UZ 330 61 program určený na „Zvýšení odměňování pracovníků 

regionálního školství v roce 2015“ byl čerpán ve výši 97 889,00 Kč,        

tj. 100 % z přiděleného rozpočtu a 0,37 % z celkového objemu nákladů. 

UZ 330 52 dotace určená na program „Zvýšení platů pracovníků 

regionálního školství“ byla čerpána ve výši 678 176,00 Kč, tj. 100 % 

z přiděleného rozpočtu a 2,54 % z celkového objemu nákladů. 

Náklady financované zřizovatelem: 

UZ 00091 byl čerpán ve výši 4 670 000 Kč, tj. 100 % z přiděleného 

rozpočtu a 17,52 % z celkového objemu nákladů. 

Zbytek tvoří náklady financované z vlastních zdrojů, jež jsou vykázány 

ve výši 292 400,59 Kč. 

Upravený rozpočet celkových nákladů podle jednotlivých položek byl 

čerpán takto: 

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

výši 52 698,05 Kč, tj. 100,13 % rozpočtu.  

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

vykázáno čerpání ve výši 540 491,00 Kč, tj. 100,09 % 

rozpočtu. 

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

v objemu 808 793,78  Kč, tj. 94,60 % z přiděleného 

rozpočtu.   
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d) Položka cestovné (účet 512) ve výši 12 612,00 Kč,      

tj. 97,02 % z přiděleného rozpočtu.   

e) Položka náklady na reprezentaci (účet 513) ve výši 

27423,15 Kč, tj. 97,94 % z přiděleného rozpočtu. 

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

1 858 440,23 Kč. Jedná se o tzv. ostatní služby (např. 

služby smluvních pracovišť odborného výcviku, úklid, 

správa PC sítě, odvoz odpadků, poplatky za různé 

druhy revizních činností apod.), tj. 100,00 % 

z přiděleného rozpočtu. 

g) U položky mzdové náklady (účet 521) vykázáno 

čerpání v objemu 15 472 092,00 Kč, tj. 99,47 % 

z přiděleného rozpočtu. 

h) U položky zákonné sociální pojištění (účet 524) 

vykázáno čerpání ve výši 5 281 273,00 Kč, tj. 99,98 % 

z přiděleného rozpočtu. 

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

čerpání 65 478,00 Kč, tj. 100,74 % z přiděleného 

rozpočtu, zákonné sociální náklady (účet 527) 

vykázáno čerpání ve výši 155 316,14 Kč, tj. 104,00 % 

z přiděleného rozpočtu, a jiné sociální náklady (účet 

528) vykázáno čerpání ve výši 122 979,00 Kč,            

tj. 100,80 % z přiděleného rozpočtu. 

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

317 971,00 Kč, tj. 98,50 % z přiděleného rozpočtu. 

k) Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) činí 458 

258,00 Kč, tj. 98,98 % z přiděleného rozpočtu. 

l) Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) 

činí 761 076,00 Kč, tj. 80,20 % 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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Čerpání účelových dotací 

 

Vypořádání dotací poskytnutých v roce 2015 ze státního rozpočtu              v Kč 

   název  

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2015 

Skutečné čerpání 

k 31.12.2015 

Vráceno 

do 

rozpočtu 

333 53 Celková dotace poskytnutá MŠMT 20 190 000,00 20 190 000,00 0 

330 34 

Dotace MŠMT určená na program 

„Podpora organizace a ukončování 

středního vzdělávání maturitní 

zkouškou" 91 892,00 91 892,00 0 

330 61 

Dotace MŠMT určená na program 

„Zvýšení odměňování pracovníků 

regionálního školství v roce 2015" 97 889,00 97 889,00 0 

330 52 

Dotace MŠMT určená na program 

„Zvýšení platů pracovníků 

regionálního školství"   678 176,00 678 176,00 0 

  CELKEM 21 057 957,00 21 057 957,00 0 

Vypořádání neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2015 z rozpočtu hl. m. Prahy:  

00091 provozní dotace 4 670 000,00 4 670 000,00 0 

  z toho: prostředky na platy 516 000,00 516 000,00 0 

             ONIV provozní 4 154 000,00 4 154 000,00 0 

  CELKEM 4 670 000,00 4 670 000,00 0 
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4) Mzdová oblast 

Stanovený celkový limit na platy ze SR a MHMP  ve výši 15 153,90 tis. Kč 

byl čerpán na 100 % (bez FO). Platy na doplňkové činnosti činí 84,3 tis. Kč. 

Ostatní osobní náklady na doplňkové činnosti činí 15,7 tis. Kč. 

 

Limit ostatních osobních nákladů stanovených částkou 175,00 tis. Kč byl 

vyčerpán na 100 %. 

 

Odměny pracovníkům byly vyplaceny v rozsahu limitu stanoveného Radou 

HMP, UZ 00091, v částce 516,00 tis. Kč.   

 

Čerpání fondu odměn bylo schváleno zřizovatelem (Usnesení RHMP  č. 871 

a č. 2624) celkem ve výši 400,00 tis. Kč, čerpáno ve výši 318,2 tis. Kč. 

 

Limit počtu pracovníků v hlavní činnosti stanovený ve výši 

44,5 přepočtených osob byl čerpán na 98 %. 

 

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

osob. 

 
 

5) 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 2014 byly vyšší        

o cca 37 tis. Kč. 
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Struktura výnosů doplňkové činnosti 

              v tis. Kč 

    2011 2012 2013 2014 2015 
index 

2015/2014 

602  0001 
služby spojené s užíváním 

tělocvičen 
251 214 193 178 188 1,06 

602  0002 příjmy za topení v ŠJ x 12 29 17 15 0,88 

602  0003 
příjmy za přípravné kurzy 

k MZ 
0 0 0 0 31 X 

603  0001 pronájem učeben x 3 8 9 5 0,55 

603  0002 nájemné služební byt 94 112 93 93 93 1,00 

603  0003 
pronájem prostor ŠJ  

od 1. 9. 2012 
x 60 120 150 150 1,00 

604  0001 
Výnosy z prodaného zboží 

(školní mikiny a trička) 
6 0 0 0 8 X 

662  0001 
úroky z termínovaných 

vkladů 
7 20 16 8 2 0,25 

     
   

  

  VÝNOSY CELKEM  370 429 459 455 492 1,08 

        Skutečné celkové náklady DČ byly čerpány ve výši 274 649,35 Kč, oproti 

 skutečnosti minulého roku byly tedy o 74,6 tis. Kč vyšší (opravy a údržba 

 v pronajímaných prostorách ŠJ + kuchyň). 
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Struktura nákladů doplňkové činnosti 

      

v tis. Kč 

položka 
náklady 

2011 

náklady 

2012 

náklady 

2013 

náklady 

2014 

náklady 

2015 

index 

2015/2014 

potraviny 4 2 0 0 0 X 

ostatní 

materiál 
6 0 0 0 1,5 x 

DDHM 46 12 0 9 0 x 

spotřeba 

energie 
34 47 61 50 50 1 

údržba, 

opravy 
0 4 5 22 70 3,18 

ostatní 

služby 

celkem 

5 8 12 14 12 0,85 

prodané 

zboží 
0 0 0 0 7,5 X 

mzdové 

náklady 
80 80 77 78 100 1,28 

zák. soc. 

pojištění 
20 20 19 19 25 1,32 

zák. zdrav. 

pojištění 
7 7 7 7 8 1,14 

zák. soc. 

nákl. 

(FKSP) 

1 1 1 1 1 1 

Penále 11 0 0 0 0 0 

dod.odv. 

daně 

z příjmu 

85 0 0 0 0 0 

CELKEM 299 181 182 200 275 1,38 
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Hospodářský výsledek doplňkové činnosti za hodnocené období je zisk 

v částce 217 762,25 Kč.  

Konečný hospodářský výsledek za obě dvě činnosti je zisk za hodnocený 

rok ve výši 217 762,25 Kč. 

Na základě Pravidel pro finanční vypořádání hlavní činnosti škol 

zřízených hl. m. Prahou a Pravidel doplňkové činnosti škol na rok 2015 

navrhujeme ze zisku z doplňkové činnosti v částce 217 762,25 Kč přidělit 

do fondu odměn částku 170 000,00 Kč, tedy ve výši 78 % dosaženého 

zisku, zbývající částku 47 762,25 Kč navrhujeme přidělit do fondu 

rezervního.     

 

                                                                                                                                                                                                                                  

6) Investiční výdaje 

Zůstatek investičního fondu byl k 31. 12. 2014 vykázán ve výši 

572 461,69  Kč.  Vytvořené odpisy za rok 2015 jsou vykázány v objemu 

458 258,00 Kč. Zdroje investičního fondu (investiční transfery MHMP) 

na rok 2015 byly vykázány v objemu 5 217 100,00 Kč. Skutečné čerpání 

investičního fondu v roce 2015 bylo vykázáno v objemu 3 896 067,91 

Kč. Celkový zůstatek investičního fondu     k 31. 12. 2015 je evidován ve 

výši 2 351 751,78 Kč.  

 

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

skutečnost za rok 2015 celkem: 

a) č. akce 42588000000  rekonstrukce dvora na univerzální 

     sportovní plochu ve výši 1 300 000 

     Kč      

 (Investiční transfer na základě 

 usnesení Rady HMP č. 702 ze dne 

 31. 3. 2015). Částka proinvestována 

 v plné výši. 

b) č. akce 42610000000  Sanace obvodového zdiva                

     a dokončení rekonstrukce WC ve 

     výši 1 500 000,00 Kč               

 (Investiční transfer na základě 

 usnesení Rady     HMP č. 1189 ze 

 dne 19. 5. 2015). Vyčerpána částka 

 ve výši 1 495 999,91 Kč. 

 Nevyčerpaná investiční dotace ve 
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 výši 4 000,09 Kč byla v rámci 

 finančního vypořádání za rok 2015 

 vrácena do rozpočtu MHMP. 

c) č. akce 42793000000  Rekonstrukce havarijního stavu 

     oken – 1. etapa 

 ve výši 2 417 100,00 Kč (Investiční 

 transfer na základě usnesení Rady 

 HMP č. 2942 ze dne 1. 12. 2015). 

 Akce započata v roce 2015, 

 proinvestováno 445 893,00 Kč. 

 Radou HMP schválena žádost ze 

 dne 22. 1. 2016 na čerpání 

 nevyčerpaných investičních 

 prostředků ve výši 1 971 207,00 Kč 

 na tuto akci v roce 2016.  

d) Usn. RHMP č. 871   Opravy a údržba (malování               

     a lakování chodeb, výměna  

     podlahové krytiny přístupových 

     chodeb) v objemu 350 000,00 Kč 

     z vlastních zdrojů. Vyčerpáno  

     celkem 303 410,00 Kč.        

e) Usn. RHMP č. 2624  Technické zhodnocení v budově 

     školy z vlastních zdrojů v objemu 

     150 000,00 Kč. Vyčerpáno celkem 

     58 831,00 Kč. 

f) Usn. RHMP č. 2943   Rozšíření kamerového systému ve 

     výši 120 000,00 Kč. Vyčerpáno 

     celkem 92 084,00 Kč. 

g) Usn. RHMP č. 2943  Rekonstrukce bezdrátové  

     počítačové  sítě pro výuku žáků ve 

     výši 210 000,00 Kč. Vyčerpáno 

     celkem 199 850,00 Kč. 
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VIII. Další informace 

1) Zbožíznalství 

E-learning zbožíznalství 

Na stránky školy byly umístěny aktualizované učební texty, pracovní listy 

a základní pojmy pro žáky oboru Obchodník 1. až 3. ročníku. 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 tím byla provedena 

rozsáhlá aktualizace učebních témat.  

Byly opět aktualizovány texty a obrazové přílohy určené k prověřování 

znalostí žáků či k opakování učiva pro obor Prodavač – specialista 

prodeje. Texty byly vypracovány ve sjednocené grafické úpravě.  

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 ZZ. 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) až 

v rozsahu dvou stupňů. 

Zavedení 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 přistoupili na změny, které hodnotí jako přínosné pro žáky        

i pedagogy, a uplatňovali je v průběhu celého školního roku. Učební texty 

však považují za velmi obsažné a pro žáky náročné a žádají zjednodušení. 

Obrazové katalogy  

Osvědčilo se využívání obrazových příloh k jednotlivým tématům, která 

jsou obsahem ústní ZZ, v rámci zvýšení názornosti při ZZ. Jejich využití 

žákem při přípravě i vlastním zkoušení usnadnilo žákům komunikaci se 

zkoušejícími a vedlo ke konkrétnějším odpovědím a lepšímu propojení 

s OV. 
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Aktualizace učiva obor Obchodník   

Nově byla aktualizována maturitní otázka „Potravinářská legislativa         

a nové směry ve výživě“ a maturitní prezentace tak, aby zachycovala 

změny týkající se legislativy spojené s potravinářským zbožím, jakostí      

a nezávadností výrobků. Otázka byla doplněna o nové poznatky 

vycházející z novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích. 

 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 výživovým trendům. Aktualizováno 

bylo i učivo tématu elektrotechnické zboží – byly zařazeny technologické 

novinky a změny ve štítkování spotřebičů. 

Maturitní obrazové přílohy vytvořené v PowerPointu 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. 

 

Zařazení prezentací žáků na odborné téma v oboru Obchodník 

V rámci výkladu učiva jednotlivých sortimentních skupin byly ve 2. a 3. 

ročníku zařazovány žákovské prezentace jednotlivců nebo dvojic, které 

jsou přínosem pro rozvoj komunikačních schopností žáka - např. 

„Obuvnická novinka“, „Představ svůj parfém“, „Udržitelný rozvoj 

v textilním průmyslu“, „Novinky na trhu prémiových pracích 

prostředků“….. 

 

Zlepšení využití filmotéky na internetu  

Vyučující více využívali dostupné filmy (TVSTREAM, YOUTUBE), 

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. 

 

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 lepší ukotvení učiva                

a snadnější zapamatování. 

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

kdy je vytvářeli sami žáci. 



 52 

 

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 2. pololetí 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.   

 

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 

oboru Obchodník 3. a 4. ročník prezentovali projekt udržitelného rozvoje 

v textilním průmyslu, přínos FSC, PEFC, Rainforest Alliance pro 

společnost a jednotlivce. Žáci 2. ročníků pak prezentovali odborné 

referáty na současná témata - GMO, funkční potraviny, BIO produkty, 

Fair Trade…a poukazovali na jejich dopad na životní prostředí a přínos 

pro jednotlivce. V oboru 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 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.     
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Zbožíznalství a Obchodní provoz (Marketing) - Obchodník, Prodavač 

V rámci výuky ZB byly využívány marketingové prvky – zejména 

jednotlivé typy POS a POP materiálů a žáci byli seznámeni s novinkami 

v tomto segmentu. Současně se formou prezentací firemních produktů 

před kolektivem zlepšuje schopnost odborné argumentace v kontaktu se 

zákazníkem. Žáci byli vedeni k tomu, aby dokázali posoudit význam POP 

a POS materiálů při prodeji výrobků a sami se o ně aktivně zajímali. 

 

Organizace exkurzí, které názornou formou doplnily školní výklad. 

Organizace exkurzí byla v letošním roce ztížena u placených exkurzí 

(pivovary, muzeum čokolády) extrémním zvýšením ceny za vstupné, 

které je často neadekvátní rozsahu prohlídky ve výrobním provozu. 

Podařilo se uskutečnit prohlídku expozice minerálů a drahých kamenů 

Geosvět.  

    Prohlídky specializovaných prodejen využité jako doplňující prvek studia  

 - např. Geosvět  prodejna,  Bohemia porcelán …porcelán, sklo, skleněné 

 šperky. 

 

Funkční výzdoba učeben a chodeb 

V 1. patře byly vytvořeny nástěnky názorně doplňující učivo oboru 

Obchodník. V učebně č. 2 byly umístěny nové obrazy využitelné nejen 

jako výzdoba učebny, ale i jako pomůcka při výuce (obuv, POP, Fair 

Trade …). 

Nástěnky ve 2. a 3. patře - tematické zaměření na předměty fyzika, 

estetická výchova, český jazyk a literatura. 

 

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… 

 

Aktivní zapojení žáků do významných akcí obchodu: 

„Listopad 2015 – měsíc jakosti  v EU“, „Září – měsíc BIO potravin“, 

„Volba spotřebitelů“ 
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Žákovské práce, vytvořené v rámci seznamování se s problematikou 

jakosti a BIO potravin, byly umístěny v učebně č. 2 a v 1. patře budovy, 

kde byly vystaveny po celý školní rok.  

 

 

2) Anglický jazyk 

V tomto školním roce probíhala výuka podle přepracovaných 

tematických plánů ve všech ročnících denního studia oborů Prodavač, 

Operátor skladování, Obchodník, Podnikání denního a dálkového studia. 

Cílem výuky anglického jazyka je zaměření na porozumění, poslech, 

mluvení, písemný projev a orientaci v anglickém textu/čtení a jazyková 

kompetence v časopise Bridge a používání didaktických textů z minulých 

let. 

Žáci v oboru Prodavač jsou vedeni k dorozumění a rozhovorům se 

zákazníkem.  

Výuka žáků v oboru Obchodník a Podnikání byla směřována v předmětu 

konverzace na rozšiřování znalostí anglicky mluvících zemí a obecných 

témat. 

Psaní formálních a neformálních dopisů, sestavit životopis, napsat žádost 

o zaměstnání, zprávu, pozvánku, atd., toto trénujeme formou esejí, které 

zadáváme za domácí úkoly. 

Pro zkvalitnění a zpestření výuky používáme zakoupená DVD a poslechy 

na CD. 

 

 

3) Německý jazyk 

Cílem jazykové výuky NJ ve školním roce 2015/2016 bylo, aby žáci 

podle jednotlivých stupňů úrovně dosahovali porozumění NJ v mluveném 

i písemném projevu a byli schopni své jazykové znalosti uplatnit 

v budoucím pracovním procesu i v osobním životě. 

V souladu s těmito požadavky byly ve výuce podle ŠVP pravidelně 

procvičovány 4 základní dovednosti: mluvení, poslech s porozuměním, 

četba a písemný projev. Žáci byli vedeni ke schopnosti orientovat se ve 

slovnících a jako doplněk moderních učebnic byly používány německé 

časopisy Freundschaft, das Rad a Schuss. Ve vyšších ročnících byla 
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všeobecná témata rozšiřována o odbornou slovní zásobu z oblasti 

obchodu a služeb. V tomto školním roce probíhala výuka NJ již pouze 

v oboru Obchodník – 2. cizí jazyk a v oboru Podnikání (denní i DS). 

V oboru Prodavač se NJ již nevyučuje. 

Maturitní zkoušky z NJ konalo v tomto školním roce 5 žáků (3 žáci 

denního studia, obor Podnikání, 1 žákyně oboru Obchodník – 2. cizí 

jazyk a 1 žákyně DS). Při písemné i ústní zkoušce uspěli všichni žáci,      

u didaktického testu neuspěli 3 žáci a budou ho opakovat v podzimním 

termínu. 

Učitelé se zúčastnili několika vzájemných hospitací, na PK si vyměňovali 

poznatky a zkušenosti z práce s žáky v hodinách NJ, kontrolovali 

dodržování tematických plánů, radili se, jak pracovat se slabými žáky, 

s žáky s poruchami učení, jak bojovat se špatnými studijními návyky       

a nezájmem u některých žáků. V hodinách byla využívána audiovizuální 

technika, práce s časopisy, učitelé připravovali didaktické testy, obrázky, 

poslechová cvičení, cvičné písemné práce apod. 

Učitelé NJ se zúčastnili několika odborných seminářů na téma: 

Hry ve výuce cizích jazyků, Vyrábíme v hodinách cizích jazyků, 

Kreativní metody ve výuce cizích jazyků a Portály vhodné nejen pro 

učitele NJ. 

 
 

4) Společenskovědní předměty 

Tato komise zahrnuje předměty občanský základ, občanská nauka, 

psychologie, dějepis, interpersonální komunikace a multikulturní soužití. 

Schůze komise se konají pravidelně čtyřikrát ročně. Kromě toho se 

vyučující scházejí podle potřeby. 

Členové komise se vzájemně informují o poznatcích získaných na 

školeních a při individuálním vzdělávání. Jednotlivé předměty spolu 

většinou těsně souvisejí. Proto si učitelé vytvořili systém vzájemných 

náslechů, aby zkoordinovali probíranou látku. 

 

5) Tělesná výchova a zdravověda 

Učitelé se snažili zodpovědně plnit úkoly obsažené v ŠVP a zapojit co 

nejvíce žáků do všech sportovních aktivit. Všichni žáci byli vedeni 
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k tomu, aby se zapojovali do pohybových činností při hodinách TV. 

Podmínkou klasifikace je 2/3 aktivní účast na TV. 

Žáci, kteří tuto podmínku nesplnili, si daný počet hodin nahradili nebo 

zpracovali referát na určené téma. Pro žáky uvolněné z TV je zavedena 

náhradní TTK, jako povinně volitelný předmět.  Zde se žáci vzdělávají 

v teorii TK, zdravovědě a zásadách první pomoci. Stejně jako každý rok 

se žáci školy zúčastňovali soutěží POPRASK a dalších sportovních akcí. 

Lyžařský kurz se po delší době podařilo zrealizovat, stejně jako 

sportovně turistický kurz v červnu. Nové školní hřiště umožnilo 

zkvalitnění výuky míčových her. 

Cílem zdravotní výchovy je seznámit žáky s různými mimořádnými 

situacemi a naučit je, jak se mají za těchto situací chovat, jak poskytovat 

první pomoc, jaké návyky jsou pro jejich zdraví škodlivé a měli by se jich 

vyvarovat - drogy, kouření…Program byl ve třídách splněn. 

 

 

6) Přírodovědné a technické předměty 

Předmětová komise se ve školním roce 2015/2016 pravidelně scházela. 

Všechny členky komise dobře spolupracovaly a i mimo schůze si 

vyměňovaly zkušenosti z jednotlivých tříd, předmětů a poznatky o žácích. 

Předávaly si pedagogické zkušenosti a způsoby, jak žáky motivovat. 

Snažily se sjednotit požadavky na žáky a měřítka klasifikace.  

Uskutečňovaly vzájemné hospitace, a tak získávaly podněty pro zlepšení 

vlastní pedagogické práce.   

V nově vybavené učebně číslo 20 kolegyně pravidelně vyučují. Při výuce 

často využívají animační výukové programy, prezentace a filmy. 

Zavedení moderních vyučovacích metod usnadňuje pochopení 

problematiky a umožňuje seznámení s technickými prostředky 

využívanými v logistice.  

Ve všech předmětech vyučující zdůrazňují význam ochrany životního 

prostředí a nutnost správných návyků pro zachování zdraví. Aktualizují 

učivo vzhledem ke změnám životního prostředí tak, aby žáci pochopili 

příčiny a důsledky změn životního prostředí a svým chováním ho dále 

nepoškozovali. Učitelé se zaměřují na informace důležité pro praktický 

život a využitelné v pracovním procesu a seznamují žáky s možnostmi 

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

rozvoje. 
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V rámci přírodovědných předmětů jsou žáci seznámeni s prevencí 

mimořádných událostí a poučeni o chování při nich.  

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

třídění odpadu doma. 

 

 

7) Administrativa prodejny, Písemná a elektronická komunikace, 

Korespondence 

Školní rok 2015/2016 proběhl dle tematických plánů ve všech výše 

jmenovaných předmětech. Kontrolní práce proběhly ve všech třídách. 

Byly využity dodatkové práce u některých žáků. 

Uzavření klasifikace maturitních ročníků a následná klasifikace               

3. ročníků oboru Prodavač byly úspěšné. 

Ve školním roce byly prováděny náslechy ve třídách. 

Do učebny strojovny byly naistalovány nové PC.  

Vyučující se dohodli na sjednocení všech materiálů, které budou 

používat. Dále budou sjednocena všechna zadání písemných kontrolních 

prací a budou se využívat PC pro výuku 3. ročníků oboru Prodavač 

(příprava na ZUZ). 

Žáci v  1. ročníku se naučili dovednostem při práci s počítačem.  Žáci      

2. a 3. ročníku se získali znalosti v oblasti obchodně-podnikatelské          

a administrativní činnosti. Žáci se seznámili se základními formami 

písemného styku s institucemi, rozšířili své znalosti v oblasti písemné 

komunikace a práce s informacemi.  

Dále si osvojili pravidla a normy uplatňované při vyhotovení písemností 

obchodního, právního a personálního charakteru. Naučili se komunikovat 

na odpovídající obsahové, formální i estetické úrovni, umí pracovat 

s formuláři a správně je používat. 

Na 1. schůzce předmětové komise pro školní rok 2016/2017 bude 

předložen tematický plán pro 2. ročník oboru Operátor skladování.  
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8) Český jazyk a literatura, literární seminář, estetická výchova 

Ve školním roce 2015/2016 se učitelé zaměřili na kultivovaný projev 

žáků požadavkem na srozumitelnost, souvislost, věcnost a správnost, dále 

na prohlubování estetického cítění, vytváření pozitivního vztahu ke 

kultuře a uvědomění si vzájemného propojení různých kultur 

v celosvětovém měřítku. Byl kladen důraz i na pochopení důležitosti        

a angažovanosti uměleckých děl v kontextu s daným společenským 

děním. 

V českém jazyce a literatuře se vyučující zaměřili na zkvalitňování 

kultivovaného ústního a písemného projevu žáků, rozvoj komunikačních 

schopností a dovedností. 

Byl kladen důraz na správné a srozumitelné vyjadřování bez 

pravopisných a stylistických chyb, rozvoj logického a kreativního 

myšlení (jazyková a stylistická cvičení, slohové práce, didaktické testy), 

na práci s jazykovým a uměleckým textem (četba, interpretace                  

a porozumění textu, chronologické souvislosti). 

U maturitních ročníků byl charakter výuky především zaměřen na  tři 

části státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury – byla 

sledována průběžná činnost žáků (jejich četba a usměrňovaná příprava 

charakteristiky uměleckých děl, slohová cvičení, interpretace textů, 

didaktické testy). Výsledky maturitní zkoušky byly horší v porovnání 

s minulým školním rokem především v didaktických testech, špatné 

výsledky většinou odpovídaly vědomostem v průběhu studia, nezájmu      

o četbu, nedostatečné přípravě – byla vyvozena závěrečná opatření (důraz 

na četbu, interpretaci textu, stylistická cvičení, literární a jazykové texty, 

spisovné vyjadřování). 

Žáci ze všech oborů denního i dálkového vzdělávání se zapojili do 

literární soutěže naší školy v podzimním projektu MF Dnes: „Studenti 

čtou a píší noviny“. Ve výuce byl kladen důraz na samostatnou tvůrčí 

činnost s literárním a publicistickým zaměřením. Novinové články byly 

vhodnou příležitostí pro seberealizaci a u maturitních ročníků byly 

možností k dalšímu procvičování  písemného kultivovaného projevu. 

Práce žáků na jednotlivá témata byly uveřejněny na nástěnce školy. 

V literárním semináři si žáci osvojili základní vědomosti z přehledu 

literárních směrů, skupin a významných světových a českých osobností. 

Získali dovednost zařadit autora a jeho tvorbu do literárněhistorického 

kontextu a interpretovat umělecká díla. 
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Žáci ve výuce aktivně využívali audiovizuální techniku, především 

pracovali v odborné učebně, aplikovali poznatky při interpretaci 

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

literárních příruček. Byl kladen důraz na samostatnou a tvořivou práci, 

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

Práce s uměleckým textem byla i vhodnou přípravou k ústní maturitní 

zkoušce, byl kladen důraz na interpretaci děl z povinné četby. V každém 

pololetí žáci zpracovávali projekty na zadaná témata a dílčí referáty. 

Vztah žáků k tomuto předmětu byl vesměs kladný, splnil očekávané cíle, 

rozvíjel vztah k literatuře a jiným druhům umění, formoval estetické 

cítění, prohluboval porozumění uměleckému textu a byl vhodnou 

doplňující přípravou k ústní maturitní zkoušce. 

V estetické výchově si žáci doplnili základní vědomosti z přehledu 

literárních směrů, skupin a významných světových a českých osobností 

v různých druzích umění.  

Doplněním výuky estetické výchovy se staly kulturní akce, především 

divadelní a filmová představení, výstavy, které byly velkým přínosem pro 

celkový rozvoj žáků. Výsledkem bylo prohloubení literárních vědomostí 

a estetického a vlasteneckého cítění. 

Kulturní akce navazovaly na učivo především českého jazyka a literatury, 

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

tvorbě, kontextu doby, výkladu uměleckých směrů a hnutí. 

Žáci si prohloubili literární a historické vědomosti a estetické cítění se 

zřetelem na kultivovaný projev a rozvoj samostatného myšlení. Vytvářeli 

si pozitivní vztah ke kultuře a byl kladen důraz na pochopení důležitosti   

a angažovanosti uměleckých děl v kontextu s daným společenským 

děním. Žáci byli vedeni k uplatňování estetických kritérií ve svém 

životním stylu a k vytváření estetického pracovního prostředí.  

 

9) Matematika 

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

většina žáků zvládá. 

Většině žáků dělají problémy numerické výpočty (bez kalkulačky), 

zvláště písemné dělení a zlomky. 
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Učivo abstraktního charakteru dělá problémy v 1. ročníku oboru 

Prodavač i v oboru Obchodník, jsou to algebraické výrazy, ale i řešení 

rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. Ve vyšších ročnících oboru 

Obchodník a Podnikání je to analytická geometrie. 

Při řešení slovních úloh žáci často nerozumí danému textu, nesoustředí se 

na čtený text. 

Většině žáků chybí větší ctižádost dosáhnout lepších výsledků. 

 

 

10) Účetnictví 

Na 4. schůzce předmětové komise (dále jen PK) byla zhodnocena práce 

PK ve školním roce 2015/2016. Všechny vyučující uvedly, že tematické 

plány splnily v plném rozsahu. 

 

Učivo bylo průběžně ve všech ročnících aktualizováno v návaznosti na 

změny v předpisech pro účetnictví a podle změn v daňových aj. 

navazujících zákonných opatřeních a předpisech. Členky komise rovněž 

prováděly vzájemné náslechy, aby své vyučovací hodiny sjednotily          

a zkvalitnily. V rámci mezipředmětových vztahů byly konány náslechy     

i v hodinách ekonomiky. 

     Všechny uskutečněné náslechové hodiny jsou zapsány v třídních 

 knihách.  

 

Závěrečné zkoušky proběhly opět podle jednotného celostátního zadání. 

 Žáci učebního oboru Prodavač již 7. rokem skládali jednotnou 

 závěrečnou  zkoušku. 

 Daňová evidence je u JZZ  zařazena do písemné části závěrečných 

 zkoušek – v každé variantě byly daňové evidenci věnovány 1 - 2 příklady. 

 V prvním příkladu zapisovali žáci do deníku příjmů a výdajů, v druhém 

 příkladu vyplňovali účetní doklad nebo počítali odpisy a vyplňovali 

 inventární kartu.  

 

Většina žáků zvládala daňovou evidenci velmi úspěšně. Někteří žáci 

dokonce považovali příklady za jednoduché. Výuka daňové evidence je 

na naší škole na velmi dobré úrovni. 

Vyučující uvedli, že by v daňové evidenci měl být také zahrnut výpočet 

celoroční daně z příjmů fyzických osob.      

 

Praktická maturitní zkouška z účetnictví u oboru Obchodník – byla 

součástí předmětu účetnictví a obchodní praxe – obsahovala 35 účetních 
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případů a měla poměrně náročný obsah. Stejně jako v předchozích letech 

byla konána na počítači v účetním programu Pohoda. Zadání připravily 

Ing. Barochová a Ing. Ryšavá.  

 

Žáci měli na zpracování 180 minut – museli prokázat, že umí prakticky na 

PC zaúčtovat nákup a prodej zboží (hotově i na fakturu), rozlišit v zadání 

dlouhodobý a drobný majetek a dokázat nákup dlouhodobého a drobného 

majetku zaúčtovat, u dlouhodobého správně nastavit účetní i daňové 

odpisy, dále zaúčtovat úhrady faktur a různé vzniklé náklady, dokázat je 

časově rozlišit, ovládat pokladní operace (včetně schodků a přebytků), 

zaúčtovat vzniklou škodu na zboží aj. úkoly, se kterými se v praxi mohou 

setkat.  

V závěru žáci vytiskli účetní deník, který zobrazil všechny operace, které 

zaúčtovali. Praktická zkouška byla hodnocena body.  U praktické 

zkoušky většina žáků uspěla.     

Velmi dobré výsledky jsou velkou zásluhou jak píle žáků, tak                    

i vyučujících. 

 

Praktická maturitní zkouška u nástavbového studia byla hodnocena jako 

samostatný předmět na vysvědčení – žáci si losovali ze 2 variant, které 

vypracovala předsedkyně komise Ing. Ryšavá. Každý žák měl složku   

s 15 stránkami zadání, účtovou osnovou a výtahem z daňového zákona.  

Jednalo se o poměrně rozsáhlý souvislý účetní příklad včetně uzávěrky, 

na jehož vypracování měli žáci 300 minut.  Souvislý příklad vypracovali 

někteří žáci s vysokým počtem bodů, a to zejména na denním studiu.       

U dálkového studia museli žáci i učitelé vynaložit velké úsilí, aby výuku  

i maturitní zkoušku úspěšně zvládli.  

 

Ve školním roce se dobře pracovalo na počítačích v učebně 21, 

doporučujeme inovovat (příp. dát nové) počítače v odborné učebně 

účetnictví. 

  

Učitelky vyučující účetnictví a daňovou evidenci se vzdělávaly 

především samostudiem odborné literatury a daňových zákonů.  

 

    

11) Informační a komunikační technologie 

Tematické plány všech vyučovacích ročníků a oborů byly u všech 

vyučujících splněny.  

Využítí školení z nabídky - Computer Help. 

Pravidelně probíhají vzájemné náslechy vyučujících. 
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Probíhalo další vzdělávání učitelů vedoucí ke zkvalitnění výuky               

a k rozšiřování podkladů – E-learning (prezentace pro výuku).  

 

Témata byla rozdělena pro všechny vyučující IKT. Každý obdržel témata, 

která zpracoval: 

- grafika, 

- video, 

- typografická pravidla, 

- pevný disk, 

 tiskárny a skenery,  

- pokladny a váhy – zaktualizovat, 

- výpočty – kalkulátory, 

- čárové kódy a QR kód, 

- textové editory, 

- OS, 

- přístupová práva, práce s hesly, šifrování dat, kódování, oprávnění, 

- viry a antiviry.   

 

Ve 2. pololetí jsme zadali: 

- Závěrečné práce pro 4. ročníky oboru Obchodník a 1. + 2. ročník 

 oboru Podnikání - denní. 

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

oboru Obchodník. 

 

Proběhly hospitace mezi vyučujícími IKT a Informatiky. 

 

Plány: 

- aktualizovat výukové prezentace, 

- využívat tablet k výuce, 

- vzájemné proškolení ve výukových programech. 

- změna předsedkyně předmětové komise od 1. 9. 2016. 

 

 

12) Ekonomika a obchodní provoz 

Tematické plány byly průběžně plněny.  

Vzhledem k tomu, že předmět ekonomika a obchodní provoz jsou 

odborné maturitní  předměty a mají přímou návaznost na účetnictví, 

management, marketing a další předměty, je třeba zdůraznit 

mezipředmětové vazby a učivo aktualizovat z hlediska změn právních 

norem a ekonomického vývoje v ČR. Vyučující byli již v září poučeni     

o nutnosti aktualizace učiva. Změny je nutné průběžně zapracovávat do 
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výkladů učiva zejména tam, kde se používají učebnice staršího data 

vydání. Kladně je hodnocena spolupráce zejména s vyučujícími 

účetnictví. Většina vyučujících spolupracuje, čímž se výuka sjednotila     

a zkvalitnila (náslechy). 

 

Hodnocení předmětu ekonomika a obchodní provoz se jeví jako průměrné 

a odpovídá charakteristice našich žáků. Velké problémy se vyskytují 

zejména v oboru Obchodník. Někteří žáci byli nuceni změnit obor 

Obchodník za obor Prodavač, kde vykazují daleko lepší výsledky, což 

potvrzuje, že jimi vybraný obor byl omyl.              

 

S narůstajícími výchovnými problémy je ztížena i výuka. Ve většině tříd 

se jedná zejména o značnou absenci žáků. Je třeba více času na 

procvičování, vysvětlování a opravu testů, při kterých je látka opětovně 

vysvětlována. Žáci většinou nejsou schopni samostatné práce a jen málo 

z nich se aktivně zapojuje do výuky. Kladně je hodnocena spolupráce 

s třídními učiteli, která vede k lepšímu poznání žáků a tím i ke zlepšení 

individuálního přístupu k žákům i hodnocení jejich studijních výsledků.  

 

I v letošním roce se maturitní zkoušky skládaly ze státní části (ČJ, M, cizí 

jazyk) a školní části MZ.  

Profilová zkouška u oboru Podnikání byla povinná z ekonomiky podniku, 

řízení podniku a účetnictví. Zkouška z ekonomiky a řízení podniku 

probíhala formou ústního zkoušení, účetnictví formou praktické zkoušky 

(souvislý příklad písemně – 300 min.). 

Celkové hodnocení nástavbového studia je kladné a žáci vykazují lepší 

výsledky než žáci denního studia. Pro příští školní rok budeme chtít při 

MZ použít propagační materiály a dokumenty s příslušnými tématy 

z bankovnictví, pojišťovnictví, finančnictví apod., které zkoušení zpestří 

a přidá na odbornosti, jako tomu bylo v minulých letech. Právě na práci 

s dokumentací a materiály je zřejmé, že žáci umí aplikovat teorii v praxi,  

a tudíž jsou pro praxi na úrovni středního managementu dobře připraveni. 

 

U oboru Obchodník, pokud nebereme v úvahu státní maturitní zkoušku, 

byly povinným maturitním předmětem ekonomika, obchodní provoz        

a účetnictví, dalším předmětem bylo zbožíznalství. Maturitní zkouška 

z obchodního předmětu měla formu praktické zkoušky a skládala se ze 

dvou částí, a to obchodně provozní administrativy a vypracování úkolu 

dle zadání a prověření znalostí z obchodně provozní problematiky, 

druhou částí zkoušky bylo účetnictví taktéž formou praktické zkoušky na 

PC v programu POHODA. 
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Zkouška z ekonomiky měla charakter ústního zkoušení před komisí. 

Hodnocení probíhalo podle vnitřní směrnice školy (Hodnocení zkoušek 

profilové části maturitní zkoušky). Zbožíznalství mělo formu ústního 

zkoušení před zkušební maturitní komisí. Úroveň této zkoušky je na 

vysoké odborné úrovni. 

Výkony žáků u maturitních zkoušek odpovídaly převážně průběžné 

klasifikaci během studia. Výsledky maturitních zkoušek byly hodnoceny 

jako průměrné až podprůměrné a celkově odpovídaly hodnocení na 

celonárodní úrovni. 

Maturitní zkoušky byly dobře zajištěny jak po odborné stránce, tak 

organizačně. 

Členové komise vytvářeli příjemné prostředí, přestože zkoušení bylo 

náročné a objektivní. Průběh maturitních zkoušek byl kladně hodnocen     

i ze strany předsedů komisí. Kladné bylo i hodnocení „našich“ předsedů 

na jiných školách. 

Ve školním roce 2015/16 bylo pro tříleté obory opět jednotné zadání 

závěrečných zkoušek (NUV). Přestože zadání bylo náročné, musím 

konstatovat, že výsledky písemných závěrečných zkoušek jsou 

hodnoceny kladně. Rovněž ústní část ZZ byla hodnocena kladně, 

výsledky žáků odpovídaly průběžné klasifikaci během školního roku. 

Kladné hodnocení vyplývá i ze skutečnosti, že většina žáků má zájem      

o nástavbové studium na naší škole  a uvědomuje si náročnost, která je ve 

výuce kladena na žáky, a také obtížnost státních maturitních zkoušek. 

 

Práce komise v průběhu školního roku je hodnocena kladně. Členové se 

scházeli podle potřeb a podle jednotlivých oborů. Aktuální otázky            

a případné problémy byly řešeny průběžně a individuálně.  

Největším přínosem bývají účasti na seminářích a odborně zaměřených 

školeních, která cíleně řeší určitou problematiku.  

V oblasti sebevzdělávání členů komise (vzájemné náslechy) mohu 

konstatovat, že vyučující jsou odborně fundovaní a díky vzájemné 

spolupráci se daří žáky připravit na úspěšné složení závěrečných               

a maturitních zkoušek. Navíc jsou všem vyučujícím k dispozici odborné 

časopisy a publikace, vedení školy umožňuje zakoupit odbornou 

literaturu a právní normy.  

Během školního roku se i žáci zúčastňovali různých soutěží, výstav          

a exkurzí (i když v menší míře, než tomu bylo v předcházejících letech), 
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které byly odborně zaměřeny zejména na ekonomickou oblast a na životní 

prostředí.   

Pro žáky je to významná pomoc v oblasti aplikace teoretických znalostí 

v praxi, na což je kladen důraz nejen při výuce, ale i u maturitních 

zkoušek.   

 

 

13) Speciální ekonomické předměty 

Na základě písemných podkladů od členů předmětové komise SEP jsme 

zhodnotili průběh školního roku 2015/2016. 

Plnění plánů učiva: 

- hospodářský zeměpis – plán učiva splněn, 

- zeměpis – plány učiva splněny ve všech třídách, 

- marketing a management – plány učiva jsou splněny ve všech 

třídách, 

- právní nauka – plány učiva jsou splněny ve všech třídách, 

- právo – plány učiva jsou splněny ve všech třídách, 

- učební praxe – plány učiva jsou splněny ve všech třídách. 

 

Kolegové navzájem hospitovali ve výuce speciálních ekonomických 

předmětů. Uskutečnili náslechové hodiny i v ostatních vyučovacích 

předmětech, které nespadají do této předmětové komise. Provedené 

náslechové hodiny jsou zapsány ve třídních knihách. 

Učební pomůcky byly používány ve všech vyučovacích předmětech - 

učebnice, noviny, časopisy, pracovní listy, ÚZ jednotlivých zákonů, 

zpětný projektor, magnetické tabule, nákresy, prezentace, filmy, atlasy, 

buzoly. 

 

Zhodnocení předmětů: 

-  hospodářský zeměpis – žáci mají přehled o světovém hospodářství 

a politickém zřízení vybraných států světa, jsou seznámeni 

s geografickými zvláštnostmi); 

-  zeměpis – žáci mají přehled o historických a turistických 

zajímavostech v Praze, vědí, jak chránit životní prostředí, jak třídit 

odpad, orientují se v přírodě, žáci jsou seznámeni s politicko – 

geografickým přehledem světa, znají podmínky cestovního ruchu; 
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-  marketing a management – žáci mají přehled o řízení jednotlivých 

druhů menších a středně velkých podniků, umí plánovat práci 

vzhledem ke stanoveným cílům, dokáží zvolit reálné a efektivní 

cesty, jak těchto cílů dosáhnout, volit co nejlepší organizaci práce, 

znají možnosti jednotlivých organizačních struktur, zvládají 

personální činnosti, umí pracovníky vhodně motivovat a jsou 

schopni vykonávat průběžnou kontrolní činnost; 

- právo a právní nauka – žáci se orientují v jednotlivých právních 

odvětvích a mají přehled o různých právních souvislostech, jsou 

schopni samostatně rozhodovat v rámci svého oboru a vědí, kde lze 

čerpat další potřebné informace; 

- učební praxe – žáci mají přehled o finanční gramotnosti,                 

o ekonomických výpočtech. Ve dnech 16. 5. – 27. 5. 2016 žáci 

absolvovali odbornou praxi ve vybraných firmách. Všichni žáci 

odevzdali práce o chodu vybrané firmy, což bylo podmínkou 

klasifikace. Ve třídě P1.A byl nehodnocen jeden žák, který bude 

opakovat ročník. Ve třídě P1.B byli nehodnoceni dva žáci, všichni 

ostatní žáci prospěli. 

 

 

14) Odborný výcvik 

Závěrečné hodnocení žáků se uskutečnilo ve spolupráci se zástupci firem. 

Projednávala se především docházka a kvalita osvojených praktických 

dovedností. Nejlepší žáci dostali pochvalu učitele odborného výcviku. 

Zástupci SPV a smluvních pracovišť se zúčastnili porady OV a závěrečné 

pedagogické rady. 

Ve školním roce 2015/16 jsme se zúčastnili náborových akcí pořádaných 

Magistrátem hl. m. Prahy, Městskou částí Praha 9, Kulturním domem 

v Kolíně a na Kladně a ZŠ Rudná. 

V naší škole zajistily učitelky OV dny otevřených dveří za přítomnosti 

zástupců firem. Budoucím zájemcům o studium a jejich rodičům byly 

podány komplexní informace o teoretické výuce a organizaci praktického 

vyučování na prodejnách. 

Pro školní rok 2016/17 byly vyhlášeny 3 kola přijímacího řízení na obory 

Obchodník, Prodavač a Operátor skladování. 

Průběžně jsou přijímáni uchazeči do vyšších ročníků.  
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Praktickou část závěrečné zkoušky skládali žáci 3. ročníků na prodejnách, 

kde vykonávali odborný výcvik. Všichni žáci v této části prospěli. 

Žáci čtvrtého ročníku úspěšně vykonali praktickou maturitní zkoušku. Jedna 

žákyně se nedostavila.                                                       

UOV připravují smlouvy pro příští školní rok, organizaci souvislých praxí 

oboru Obchodník, rozdělují žáky na jednotlivá pracoviště a připravují 

přeřazovací plány. 

10. 6. byly vyhlášeny výsledky soutěže firmy Datart. Nejlepší žáci byli 

odměněni hodnotnými dárky. 
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IX. Učební plány 

66-51-H/01 Prodavač 

Školní vzdělávací program Prodavač – specialista prodeje 
Platnost od 1. 9. 2053 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 34,5 34,5 101 3229,5 

 

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

Teorie tělesné kultury TTK 1 1 1 3  

Lyžařský výcvikový kurz LVK zařazen do prvního ročníku 
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66-51-H/01 Prodavač 

Školní vzdělávací program Prodavač – specialista prodeje 

elektrotechnického zboží 
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 34,5 34,5 101 3229,5 

 

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

Teorie tělesné kultury TTK 1 1 1 3  

Lyžařský výcvikový kurz LVK zařazen do prvního ročníku 
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66-51-H/01 Prodavač 

Školní vzdělávací program Prodavač – specialista prodeje  

motorových vozidel 
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 34,5 34,5 101 3229,5 

 

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

Teorie tělesné kultury TTK 1 1 1 3  

Lyžařský výcvikový kurz LVK zařazen do prvního ročníku 
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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 34,5 34,5 101 3229,5 

 

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

Teorie tělesné kultury TTK 1 1 1 3  

Lyžařský výcvikový kurz LVK zařazen do prvního ročníku 
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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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64-41-L/51 Podnikání 
Platnost od 1. 9. 2015 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 1 1 2 63 

Cizí jazyk AJ/NJ 3 3 6 189 

Občanský základ OZ 2 2 4 126 

Multikulturní soužití MS  1 1 30 

Matematika M 3 3 6 189 

Environmentalistika ENV 2  2 66 

Konverzace v cizím jazyce KCJ  2 2 60 

Tělesná výchova TV 2 2 4 126 

Informatika INF 2 2 4 126 

Odborné      

Ekonomika podniku EP 3 4 7 219 

Marketing a management MM 2 2 4 126 

Právo PR 1 2 3 93 

Účetnictví ÚČ 4 4 8 262 

Korespondence KOR 2 2 4 126 

Interpersonální komunikace IPK 2  2 66 

Učební praxe UP 2  2 66 

Cičení z matematiky CVM  1 1 30 

Celkem hodin týdně  33 34 67 2119 

 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 
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X. Fotogalerie 

1) Maturitní ples 

 

 

 



 76 

2) Lyžařský výchovně vzdělávací kurz 
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3) Sportovně turistický kurz 

 

 

 4) Soutěž o nejlepšího žáka ve spolupráci s firmou DATART 
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5) Závěrečné zkoušky 
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6) Učebna odborného výcviku 
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7) Výměna oken 
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8) Sanace sklepa 
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Schváleno školskou radou dne: 20. 10. 2016 

 

 

 

 

Podpis předsedy školské rady  Mgr. Oldřich Hataš 

 

 

 

 

Podpis ředitele školy   Ing. Ivo Krajíček 

      

 

 

 

 

 

 

Praha, 20. 10. 2016 

 

 

 

 


