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.
Cílová kapacita

počet

Škola

1200
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5) Obory vzdělání
kód

název oboru

cílová
kapacita
oboru

poznámka

64-41-L/51

Podnikání

180

denní studium

66-41-L/51

Podnikání

270

dálkové studium

66-41-L/01

Obchodník

360

denní studium

66-51-H/01

Prodavač

580

denní studium

66-53-H/01

Operátor skladování

90

denní studium

6) Změny ve skladbě oborů vzdělávání/vzdělávacích programů oproti
školnímu roku 2015/2016
a) Nové obory:
0
b) Zrušené obory/programy:
0
7) Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb
- Praha 2, Belgická 250/29;
- zřizovatel: Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2,
110 01 Praha 1, IČ: 00064581;
- organizace je zřízena na dobu neurčitou;
- organizace byla zřízena ke dni 1. 11. 1996 Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR pod č.j.: 13 053/97-60 ze dne 14. 2. 1997;
- rozhodnutím MŠMT ČR č.j.: 34006/2000-14 ze dne 1. 1. 2001 přešla
organizace do působnosti kraje Hlavní město Praha;
- zřizovací listinou se ruší zřizovací listina organizace schválená
usnesením Rady hlavního města Prahy č. 550 ze dne 3. 4. 2001, ve
znění pozdějších změn;
- zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního
města Prahy č. 4/8 ze dne 17. 2. 2011 a nabývá účinnosti dnem
1. 4. 2011;
- změna zřizovací listiny příspěvkové organizace:
o schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy
č. 40/37 ze dne 19. 6. 2014 nabyla účinnosti dnem 1. 9. 2014
o schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy
č. 41/65 ze dne 11. 9. 2014 nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2015.
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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), 2 pro méně než 20 žáků, 2 tělocvičny, hřiště
s umělým povrchem.
V průběhu hlavních prázdnin bylo 11 učeben dovybaveno promítacím
plátnem, dataprojektorem a skříňkou s PC.
V tomto školním roce (během hlavních prázdnin) byly realizovány tyto
investiční akce:
- Na základě usnesení Zastupitelstva HMP č. 25/17 ze dne 30. 3. 2017
bylo organizaci schváleno ponechání nevyčerpaných investičních
prostředků z roku 2016 a jejich použití ke stejnému účelu v roce 2017
– Výměna zářivkových osvětlovacích těles za LED osvětlovací tělesa
(ORG 0043271000000) ve výši 652130,00 Kč. Akce byla dokončena
v září 2017.
- Na základě usnesení Rady HMP č. 705 ze dne 28. 3. 2017 bylo
organizaci schváleno využití fondu investic organizace na investiční
akci „2. etapa rekonstrukce elektro a strukturované datové kabeláže“
ve výši 350,-- tis. Kč. Akce byla uskutečněna v průběhu hlavních
prázdnin.
- Na základě usnesení Rady HMP č. 1562 ze dne 20. 6. 2017 byl
organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 2415500,00 Kč na
investiční akci „Zřízení bezbariérového vstupu a úpravy vstupního
vestibulu“. Akce bude provedena ve druhé polovině roku 2017.
Kromě investičních akcí byly organizaci přiděleny neinvestiční prostředky
na:
- Opravu venkovní fasády dvorních traktů 1 v celkové výši 2689900,-Kč. Akce bude dokončena do konce roku 2017.
- Opravu severního dvora včetně kanalizace v celkové výši 2420800,-Kč. Tato akce bude dokončena do konce roku 2017.
- Opravu havarijního stavu oken a dveří v 1. NP a tělocvičnách
v celkové výši 2420500,-- Kč. Akce byla dokončena v září 2017.
V tomto školním roce bylo zakoupeno:
Metodická pomůcka – stolní hra „Cesta labyrintem města“
Switch TP LINK TL-SL-3452
Rozvaděč RCK 19“ stojanový 42U/800x900
Bojler 125L
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-

2x DELL Switch managet 48 port
1x DELL Switch managet 24 port
Mikrotik firewal
Pohovka HEJLS šedá
Kuchyňská linka – dub sonoma
6x komoda – na PC
7x hasicí přístroj KT 6P
Rozvaděč 19“ RACK jednodílný 6U
grafický tablet Wacom Intuos Comic Blue
3x stolek konfereční Sonoma
2x koberec Portland Carved zelenočerný velký, 1x malý
1x obraz – kameny velký, 1x sada obrázků (3x kameny)
1x elektrický ohřívač vody FT 5
1x průtokový ohřívač vody elektrický
2x křeslo Kappel šedé

Relaxační a odpočinková místnost:
V průběhu hlavních prázdnin byla místo velkého kabinetu ve druhém
patře vybudována relaxační a odpočinková místnost pro zaměstnance. Je
vybavena konferenčními stolky, rozkládací pohovkou, křesly, sedací
soupravou, sedacím vakem, rehabilitačními míči, malou kuchyňskou
linkou, mikrovlnnou troubou, lednicí, kávovarem, varnou konvicí.
V místnosti jsou též 3 počítače a 2 tiskárny s připojením na internet.
Mikrovlnná trouba je k dispozici i žákům, kteří si zde mají možnost ohřát
donesené jídlo.
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.
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K dispozici je zrekonstruované venkovní hřiště s umělým povrchem.
Výuka žáků probíhá v jedné školní budově, odborný výcvik i odborná
praxe jsou realizovány v mnoha prodejnách, obchodních domech
a supermarketech v Praze a blízkém okolí.
Budova školy má výhodnou polohu v centru Prahy u stanice metra
Náměstí Míru a I. P. Pavlova, což umožňuje dojíždění žáků i ze
vzdálenějších oblastí.

9) Školská rada
datum
ustanovení

19. 10. 2005

předseda

Mgr. Oldřich Hataš, tel.: 224257859
hatas@ssob.cz

PhDr. Jitka Bačuvčíková
zástupce pedagogických pracovníků

členové

Ing. Jan Kosek
zástupce zřizovatele
Lukáš Moudřík
Monika Odlerová
zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců
nezletilých žáků
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II. Pracovníci právnické osoby
1) Pedagogičtí pracovníci

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

interní učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané celkem

škola

a) počty osob

4

4

38

31

0

0

42

35

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků
celkem % z celkového
počtu ped. prac.

počet pedagogických pracovníků
škola

kvalifikovaných

34

97,2

nekvalifikovaných

1

2,8

c) věková struktura pedagogických pracovníků
počet celkem
ve fyzických
osobách k

v tom podle věkových kategorií

31. 12. 2016

do 20 let

21 – 30
let

31 – 40
let

41 – 50
let

51 – 60
let

61 a více
let

0

2

0

5

17

18
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d) další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet
1
4

Využití dotykových
technologií ve výuce
Posílení kompetencí
pedagoga

počet
účast.

vzdělávací instituce

1

Edukační laboratoř
Praha

1

1

Setkání VP + MŠP

2

1

Tablety ve škole

1

1

Vzdělávání – nutnost doby

1

1

Sloh bez obav

2

1
1
1

semináře

zaměření

1
3

Aktuální problémy životního
prostředí
Výživa a zdraví aneb
hrajeme si s jídlem
Netradiční pohybové,
úponové a kooperativní hry
Ekonomika rodiny aneb jak
na rodinné finance
Využití netradičních přístupů
k vyučování

2
3
1
1

Využívání písní ve výuce AJ

1

1

Vývoj české detektivky

2

1

Studená válka a mezinárodní
vztahy 2. pol. 20. století

1

1

Tělo mluví

1

1

Poezie – tvůrčí metody ve
výuce

2

1

Exotické ovoce a zelenina

1

1
1
1

Rozumíme reklamě a umíme
se před ní bránit
Využití počítače
v matematice
Fantastická literatura –
zaměření na výuku
Práce s chybou ve vyučování
matematice

1
1
1
1

1

Závislosti chování

1

1

Alchymie kosmu – chemická

1

1

Nenechat se zatlačit do kouta

evoluce vesmíru až ke vzniku života

8

Vzděl. inst. středočeského
kraje Nymburk

1

1

1

PPP Praha 10,
Francouzská 56

1

Vzdělávací agentura
DESCARTES

1

Právní předpisy ve školství
a jejich aktuální změny

1

1

Erasmus +

1

1

Školení předsedů MK

2

1

Zadavatelé MZ

2

1
1
1
1

RESK EDUCATION,
s.r.o.
Dům zahraniční
spolupráce
NIDV

Pražské fórum primární
prevence – Bezpečné klima
v pražských školách
Kyberkriminalita a ochrana
soukromí
Didaktické situace ve
vyučování matematiky
MIŠ – Řešení problémových
situací, nastavení pravidel

2

MHMP

1

SENÁT parlamentu ČR

1

Zřetel s.r.o.

14

AISIS, o.s.

1

Jak se připravit na inspekci

1

1

Výroční zpráva

1

2

Myšlenkové mapy ve výuce
cizích jazyků

2

VISK
PF UK (LEXIMAPPING)

e) jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků

celkem (fyzické osoby)

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

10

z toho 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
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b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků

semináře

počet

zaměření

počet
účast.

vzdělávací instituce

1

Spisová služba

1

Archiv hl. m. Prahy

1

Internetový marketing
pro školy v kostce

1

Než zazvoní

2

Šablony

3

MHMP

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

počet tříd

počet žáků

SŠ obchodní

18

390

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku:
-

přerušili vzdělávání:

-

nastoupili po přerušení vzdělávání:

-

sami ukončili vzdělávání:

-

vyloučeni ze školy:

-

nepostoupili do vyššího ročníku:

-

přestoupili z jiné školy:

45

-

přestoupili na jinou školu:

5

-

jiný důvod změny:

27
8
89
0
30, z toho nebylo povoleno opakování: 2

29 (přijetí do vyššího ročníku)
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b) vzdělávání při zaměstnání
škola

počet tříd

počet žáků

SŠ obchodní

3

69

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku:
-

přerušili vzdělávání:

-

nastoupili po přerušení vzdělávání:

-

sami ukončili vzdělávání:

-

vyloučeni ze školy:

-

nepostoupili do vyššího ročníku:

-

přestoupili z jiné školy:

-

přestoupili na jinou školu:

-

jiný důvod změny:

14
9
22
0
4, z toho nebylo povoleno opakování: 0
0
0
5 (přijetí do vyššího ročníku)

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

průměrný počet
žáků na třídu

průměrný počet
žáků
na učitele

SŠ obchodní

21,67

14,44

škola

průměrný počet
žáků na třídu

průměrný počet
žáků
na učitele

SŠ obchodní

23

69

b) vzdělávání při zaměstnání

11

Jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

6

1

3

0

4

3

0

3

2

3

88

4

2

119

1

0

1

3

2

2

0

1

0

1

40

0

0

51

4) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

a) denní vzdělávání
SŠ obchodní
škola

prospělo celkem

310

prospělo s vyznamenáním

12

neprospělo

33

opakovalo ročník

21

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

226

z celkového
počtu žáků:

tj. % z celkového počtu žáků

63,66

průměrný počet zameškaných hodin na žáka

131,5

z toho neomluvených

21
12

Celkem

Jihočeský

kraj
počet žáků
celkem
z toho nově
přijatí

SŠ obchodní

škola

3) Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji

b) vzdělávání při zaměstnání
SŠ obchodní
škola

z celkového
počtu žáků:

prospělo celkem

34

prospělo s vyznamenáním

0

neprospělo

5

opakovalo ročník

5

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

32

tj. % z celkového počtu žáků

82,1

průměrný počet zameškaných hodin na žáka

32,4

z toho neomluvených

2,5

5) Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek
a) Závěrečné zkoušky

škola

ZÁVĚREČNÉ
ZKOUŠKY
SŠ obchodní
denní
vzdělávání

vzdělávání
při
zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku

53

-

z toho konali zkoušku opakovaně
počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli
připuštěni ke zkoušce v řádném termínu
prospěl

4

-

15

-

8

-

prospěl

43

-

neprospěl

2

-

s vyznamenáním

počet žáků, kteří byli hodnoceni
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b) Maturitní zkoušky

škola

MATURITNÍ
ZKOUŠKY
SŠ obchodní

denní
vzdělávání

vzdělávání
při
zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku

62

25

z toho konali zkoušku opakovaně

23

20

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

9

2

0

0

prospěl

38

24

neprospěl

21

12

prospěl
s vyznamenáním

počet žáků, kteří byli hodnoceni

c) Absolventi 2017:
Obor vzdělání

konali MZ

prospěli

% úspěšnosti

Obchodník

23

16

70

Podnikání
denní forma

27

19

70

Podnikání
dálková forma

13

3

23

14

Hodnocení ZZ 2017:
Závěrečné zkoušky se konaly v červnu a září 2017 dle jednotného zadání,
jak určuje školský zákon.
Výsledky jsou stejně jako v minulých letech velmi dobré. 96 %
absolventů uspělo a získalo výuční list, z toho 16 % prospělo
s vyznamenáním.
Při praktické zkoušce, která je součástí závěrečné zkoušky, se prokázalo,
že naši absolventi jsou dobře připraveni pro svá povolání.
Hodnocení MZ 2017:
Úspěšnost našich žáků u maturitní zkoušky se podobně jako v minulosti
liší v jednotlivých oborech a formách vzdělání.
V dálkové formě oboru Podnikání dosahují žáci nejslabších výsledků.
Oproti minulým rokům se vyrovnaly výsledky žáků v oborech vzdělání
denního studia oboru Podnikání (70 % úspěšnosti) a Obchodník (70 %
úspěšnosti).
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Prodavač 66-51-H/01

Operátor skladování 66-53-H/01

Obchodník 66-41-L/01

Podnikání 64-41-L/51 - denní

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018
(denní vzdělávání)

skupina oborů vzdělání,
kód,
název

6) Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2017/2018

počet přihlášek celkem

81

27

74

79

počet kol přijímacího řízení celkem

3

3

2

2

počet přijatých celkem včetně
přijatých na autoremeduru

81

27

48

60

z toho v 1. kole

59

20

43

47

z toho ve 2. kole

15

5

5

13

z toho v dalších kolech

7

2

0

0

z toho na odvolání

0

0

0

0

0

0

26

19

9

3

12

0

Střední škola

počet nepřijatých celkem

počet volných míst po přijímacím
řízení
počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do
1. ročníků pro školní rok 2017/2018
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Podnikání - 30

7) Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Bělorusko

2

Kazachstán

1

Kyrgyzstán

1

Moldavsko

2

Makedonie

1

Slovensko

3

Ukrajina

10

Vietnam

7

Celkem
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8) Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Škola nemá speciální třídy.
Vzdělávání na naší škole přispívá jak k socializaci žáků a připravenosti na
běžný občanský život, tak k lepšímu přístupu majoritní společnosti
k lidem se zdravotním postižením, sociokulturním či jiným
znevýhodněním.
SŠO je otevřena vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
vychází jim maximálně vstříc a umožňuje jim přípravu na další
vzdělávání a následné kvalitnější zapojení do života. Respektování
odlišností a oceňování rozmanitosti je na naší škole naprosto běžné. Celý
pedagogický sbor také dbá na vytváření atmosféry přijetí a podpory žáků,
kteří mají speciální vzdělávací potřeby, jsou odlišní od majoritní skupiny
žáků či vyžadují individuální přístup.
SŠO se snaží vytvářet pozitivní atmosféru pro přijetí žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. V této oblasti spolupracuje školní poradenské
pracoviště
s organizacemi
a
institucemi
např.:
Středisko
psychoterapeutických služeb, Břehová – Praha – Josefov, s PhDr.
Richardem Braunem, Ph.D. – aplikovaná psychologie ve školství, AIDS –
nemocnice na Bulovce, Adiktologická klinika (Praha 2, Apolinářská 4),
dále Psychologická ambulance (Praha 2, Ke Karlovu), případně s dalšími
odborníky (lékaři, kliničtí psychologové, speciální pedagogové) a dalšími
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neziskovými organizacemi např. LATA a APLA Praha, Dům na půl cesty
LANO a odděleními OSPOD při městských úřadech. Došlo i ke kontaktu
se speciálním pedagogickým centrem pro sluchově handicapované žáky
v Ječné ulici na Praze 2.
Učitelům je poskytnuto metodické vedení a jsou proškoleni, jak pracovat
se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami je na naší škole realizováno
v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona
a prováděcích předpisů. Uskutečňuje se formou individuální integrace do
tříd, kde jsou pro ně vytvářeny podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání
a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb.
Školní poradenské pracoviště pravidelně spolupracuje s pedagogickopsychologickou poradnou (PPP pro Prahu 1, 2 a 4 Praha 2, Francouzská
56) s paní PhDr. Olgou Pohlovou (1x měsíčně konzultace přímo ve škole
s žáky), paní PaedDr. Lenkou Maruškovou a paní ředitelkou PhDr.
Galinou Jarolímkovou i dalšími spolupracovníky.
Společně se setkáváme na besedách, supervizích a jiných společných
akcích. Tam máme příležitost hovořit s osobami se zdravotním
znevýhodněním, zdravotním postižením anebo s odborníky, kteří
s osobami se speciálními potřebami pracují.
Školní poradenské pracoviště neustále rozvíjí nabídku svých služeb
a zároveň udržuje služby a aktivity stávající ve spolupráci se školskými
poradenskými zařízeními (PPP a SPC). Navázalo tak na činnosti
z minulého školního roku a rozvíjí nabídku svých služeb a zároveň
udržuje služby a aktivity stávající (metodická vedení TU, kasuistické
semináře, předávání informací pedagogům, apod.). Školní poradenské
pracoviště poskytovalo individuální konzultace třídním i netřídním
učitelům, hojně žákům a rodičům.
Konzultace žáků se týkaly kariérového a profesního poradenství, osobních
a rodinných problémů, schopností, stejně jako výukových (učební styly)
a vztahových témat. Podpořeni byli také žáci se specifickými poruchami
učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) a se zdravotním znevýhodněním
(dlouhodobé či chronické nemoci, duševní onemocnění).
Dalším tématem konzultací byla podpora začleňování jedinců z odlišného
kulturního kontextu do kolektivu (žáci s jiným než českým občanstvím,
děti cizinců apod.). Konzultace s učiteli zahrnovaly problematiku chování
a učení žáků, stejně jako metodická a psychodidaktická témata.
Rodiče pak služby využívali ke konzultacím o studijních trajektoriích
svých dětí, prospěchu a chování, případně aktuálních obtížných situacích
žáků.
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Dále bylo realizováno množství různorodých aktivit a metod v oblasti
kariérového poradenství. Výchovná poradkyně a metodička prevence se
zúčastnily supervizních setkání, která jsou organizována Pedagogickopsychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4. Supervize jsou důležité pro
neustálý profesní rozvoj školního poradenského pracoviště a také nutné
pro psychohygienu. Metodička prevence se také účastnila dnů otevřených
dveří a akce Schola Pragensis, kde prezentovala službu školního
poradenského pracoviště.
Školní pedagogické pracoviště je také k dispozici rodičům ve všech
termínech třídních schůzek.
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je v případě potřeby
vytvořen vzdělávací plán, na jehož realizaci se v rámci školy podílejí
učitelé jednotlivých předmětů, třídní učitelé, žák, zákonní zástupci žáka
v případě nezletilosti žáka. Vždy vychází z doporučení a závěru vyšetření
z PP poradny. Při tvorbě tohoto plánu je nutností vycházet
z konkrétního zjištění a popisu znevýhodnění, upřesnění speciálně
vzdělávacích potřeb a možností konkrétního žáka.
Zdůrazněna je nejen úprava jednotlivých požadavků a podmínek, ale také
podíl samotného žáka na plnění plánu. Dalšími podpůrnými opatřeními,
které SŠO pro své žáky využívá, jsou poskytnutí většího množství času na
zpracování úkolů, možnost individuálních konzultací nad rámec výuky,
umožnění psaní zápisků případně testů na PC (např. v případě dysgrafie,
dysortografie, pomalé tenze apod.).
Žákům je poskytováno kariérové a profesní poradenství. Hojně žáci
využívají individuálních konzultací. Konzultace žáků se týkají osobních,
rodinných, ekonomických, sociálních problémů, vztahových témat,
problémů s učením, docházkou.
Častým tématem ŠPP je: záškoláctví, zdravotní problémy, psychické
problémy, rodinné problémy, sociální problémy, ekonomické problémy,
vztahy v třídním kolektivu, vztahy na pracovišti, začlenění minorit do
školního kolektivu, gamblerství, návykové látky, pomoc při zvládnutí
učiva (organizace lata, konzultace ve škole).
V rámci preventivních činností ve školním roce 2016/2017 bylo
akcentováno zejména téma tolerance, boje proti rasismu, xenofobii
a u žáků je podporováno téma přijímání jinakosti druhých lidí jako
důležité lidské hodnoty.
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9) Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Škola má žáky průměrné a mírně nadprůměrné, kteří se vzdělávají
v kolektivu ostatních žáků.
Pohybově nadaní žáci - sportovci jsou úspěšní v mnoha disciplínách
(fotbal, hokej, box, basketbal, apod.) a je jim umožněna „Úprava
organizace vzdělávání“. Tito žáci reprezentují ve svých kategoriích
Českou republiku. Také se úspěšně podílejí na reprezentaci naší školy.
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 2016/2017
Prodavač

Obchodník

Podnikání denní forma

1. ročník a 2. ročník

od 1. 9. 2015

3. ročník

od 1. 9. 2013

1. ročník

od 1. 9. 2016

2. ročník a 3. ročník

od 1. 9. 2015

4. ročník

od 1. 9. 2009

1. ročník a 2. ročník

od 1. 9. 2015

1. ročník a 2. ročník

od 1. 9. 2015

3. ročník

od 1. 9. 2011

Podnikání dálková forma
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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)

Škola nakupuje časopisy - Bridge, Das Rad, Schuss, Freundschaft.
Návštěvy cizojazyčných představení.
Práce s ICT, nutná znalost AJ.
13) Vzdělávací programy VOŠ
IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
(Jazyková škola a Domovy mládeže)
V. Aktivity právnické osoby
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1) Výchovné a kariérové poradenství
Výchovné poradenství :
a) poskytuje individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při
řešení problémů a eliminaci negativních vlivů, jako je záškoláctví,
závislosti, velmi častá absence (tyto problémy řeší ve spolupráci
s třídními učiteli)
b) poskytuje pomoc žákům se specifickými výukovými potřebami
(poruchy učení)
c) informuje žáky a jejich zákonné zástupce o prevenci výchovných
a výukových obtíží a poruch a opatřeních k nápravě
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d) spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, navrhuje žáky
k odbornému vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a toto
vyšetření zprostředkovává
e) nadále sleduje další vývoj žáků, eviduje odborné zprávy, spolupracuje
s dalšími pedagogy a dbá, aby ve škole byla odborná doporučení
realizována
f) konzultuje s odborníky z PPP některé závažné výchovné problémy či
negativní tendence ve vývoji žáka a vhodné formy prevence
nežádoucího chování a nežádoucích jevů
g) vede písemné záznamy o jednáních se žáky a jejich rodiči s navrženým
a realizovaným opatřením
h) zaměřuje se na péči o žáky, kteří jsou zdravotně nebo sociálně
znevýhodněni (např. pro dlouhodobou nemoc, zdravotní postižení,
žáky v ústavní výchově, z rodin imigrantů apod.)
i) poskytuje pomoc žákům, kteří prožívají náročné životní situace, mají
problémy se zařazením do kolektivu, velmi slabý prospěch
j) dlouhodobou péči věnuje žákům s poruchami chování se sklony
k hrubému jednání, časté nekázni, sociální nepřizpůsobivosti,
záškoláctví, ke škodlivým návykovým látkám apod.
k) poskytuje poradenství žákům s cizí státní příslušností
l) provádí mapování aktuální situace v oblasti prevence sociálně
patologických jevů
m) pravidelně se účastní seminářů a setkání výchovných poradců
středních škol, organizovaných PPP pro Prahu 1,2 a 4, Francouzská 56,
Praha 10
n) sleduje a účastní se
dalších projektů, zaměřených na výchovné
poradenství
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.
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2) Prevence sociálně patologických jevů/Prevence rizikového chování
Je začleněna do výchovné a vzdělávací činnosti školy a je součástí
každodenního života ve škole. Velký důraz je kladen na práci třídního
učitele, který je nezastupitelnou osobou ve sféře vlivu na atmosféru třídy.
Pro nově vznikající třídní kolektivy se osvědčily adaptační dny.
Společensky nežádoucí jevy byly řešeny i na třídních setkáních.
Učitelům i ostatním pracovníkům školy jsou poskytovány odborné
informace z oblasti prevence i informace o vhodných preventivních
aktivitách pro žáky.
Pravidelně jsou sledovány projevy společensky nežádoucích jevů
a navrhována cílená opatření k včasnému odhalování těchto rizik
a k řešení vzniklých problémů.
Výchovný poradce se zaměřuje především na individuální kontakt a na
řešení problémů konkrétních žáků, pomáhá podchytit a řešit nežádoucí
projevy.
Předmětové komise se zabývají odbornou a metodickou stránkou,
zaváděním etických a právních prvků do vzdělávání žáků, výchovou ke
zdravému životnímu stylu a oblastí preventivní výchovy. Velký význam
mají i společensko-výchovné akce školy (návštěvy kulturních zařízení,
sportovní akce apod.).
Pro prevenci je významné i vytváření optimálního klimatu ve škole,
vytváření vztahu důvěry mezi pedagogickými pracovníky a žáky i mezi
školou a rodiči.
Škola neprodleně reaguje na žádosti o posudky ze strany státních orgánů,
případně se výchovný poradce či třídní učitelé zúčastňují přímo jednání
s rodiči či žáky.
Spolupráce se sociálními pracovníky i s Policií ČR je velmi dobrá,
navzájem konzultujeme problémové případy, které se vyskytují.
Základním nástrojem prevence v resortu školství představuje minimální
preventivní program, který je systémovým prvkem v realizaci
preventivních aktivit na naší škole.
Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem
a školním metodikem prevence, na jejich poskytování však participují
i další pedagogové školy.
Rámcové náplně školního metodika prevence a výchovného poradce jsou
zpracovány v příloze č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
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Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně nežádoucích
jevů. Zaměřuje se především na záškoláctví, šikanu závislosti, násilí,
vandalismus a další sociálně patologické jevy.
Výchovný poradce a školní metodik prevence zachovávají práva uživatele
poradenství, především ochranu jejich osobních údajů.
Poradenství na škole je uloženo šk. zákonem a specifikováno vyhláškou
72/2005 Sb. Součástí ochrany před sociálně-patologickými jevy je
výchova ke zdravému způsobu života.
Cílem poradenství na naší škole je zkvalitnit sociální klima na škole jak ze
strany učitelů, tak i studentů mezi sebou a zkvalitnit sociální klima na
pracovištích.
Spolupráce s učiteli je velmi dobrá, stejně tak jako s pracovištěm
odborného výcviku. Žáci si na pomoc učitelů zvykli a sami přicházejí za
výchovným poradcem a školním metodikem prevence.
Učitelům i ostatním pracovníkům školy byly poskytovány odborné
informace z oblasti prevence i informace o vhodných preventivních
aktivitách pro žáky. Škola absolvovala několik podpůrných akcí. Mezi
nejčastějšími byly besedy, filmové projekce formou ukázek s následnou
diskuzí a dále návštěva výstav v prostorách města.
Škola, formou dotazníků, zjišťovala u žáků, jaké klima mají ve svých
rodinách, jaká je jejich mimoškolní aktivita, zájmy a záliby žáků a také
jak se cítí ve své škole a co by chtěli ve škole změnit.
Výchovná poradkyně spolupracovala po celý školní rok s pedagogickou
psychologickou poradnou a docházela na pravidelná měsíční setkání.
Tam, společně s ostatními výchovnými poradci jiných škol, se zúčastnila
různých besed a školení.
Během školního roku pomáhala naše škola občanskému sdružení Život
dětem. Naši žáci pomáhali s prodejem předmětů. Výtěžek prodeje byl
určen pro pomoc těžce handicapovaným dětem, které jsou stabilně
odkázány na domácí péči svých rodičů, zejména maminek, a to na
zakoupení různých rehabilitačních a zdravotnických pomůcek, invalidních
vozíčků, zdravotních kočárků apod. k usnadnění jejich nezbytné péče,
kterou jejich stav vyžaduje.
Za tuto účast naše škola dostala poděkování a vyčíslení částky, kterou za
prodané předměty získala a předala občanskému sdružení. Poděkování
jsme dostali od ředitelky nadace Život dětem paní Křepelkové.
Výsledky průzkumu na naší škole odpovídají celospolečenskému trendu.
Dosvědčují to i zkušenosti ostatních kolegů a pracovníků z Pedagogicko24

psychologické poradny, se kterými se pravidelně setkáváme a sdělujeme
si poznatky ze svých škol.
Na naši školu docházela pravidelně každý měsíc PhDr. Olga Pohlová,
psycholožka z pedagogicko-psychologické poradny. Zúčastnila se
některých výchovných komisí s našimi žáky a navrhovala řešení dané
problematiky. Nejvíce se to týkalo záškoláctví a problému učení.
Na základě těchto setkání si poté zvala PhDr. Pohlová žáky do své
poradny pro vypracování posudku pro uzpůsobení podmínek dosavadního
průběhu vzdělávání.

3) Ekologická výchova a environmentální výchova
V letošním školním roce byla využita nabídka exkurzí Ekodomova, z.s.
za podpory Magistrátu hl. m. Prahy do provozů zpracování odpadů.
Navštívili jsme tyto provozy:
- Sklářskou huť Glasstar Nenačovice
- Čistírnu odpadních vod Beroun
- Skládku komunálního odpadu Rynholec
- Sklárny Poděbrady
- Čistírnu odpadních vod Český Brod
- Sběrný dvůr Praha – Běchovice
- Spalovnu komunálních odpadů Praha - Malešice
- Sklárny Kavalier Sázava
- Čistírnu odpadních vod a kompostárnu v Pyšelích
- Ústřední čistírnu odpadních vod v Praze - Bubenči
- Kompostárnu NPK Praha – Vyšehrad
Exkurzí se zúčastnili žáci oboru Obchodník, nástavbového studia
Podnikání i tříletého oboru Prodavač.
Praktické ukázky výroby předmětů z recyklovaného skla, čištění
odpadních vod, zpracování bioodpadu atd. jsou podnětné, jak pro
teoretické vyučování, tak i pro lepší vztah žáků k ekologii. Poznatky
z velmi poučných exkurzí mohou žáci uplatnit i ve vyučovacích
předmětech zbožíznalství, environmentalistika, obchodní provoz,
ekonomika i právo.
Ve škole žáci vyplňovali pracovní listy k jednotlivým exkurzím a testové
otázky odesílali na stránky Ekodomova.
Pro žáky 1. ročníku obor Prodavač byla zorganizována exkurze do
Národního zemědělského muzea. Žáci se seznámili s obaly a s obalovými
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materiály, s historií výroby obalů i jejich recyklací. Prohlédli si i expozici
sladkovodních a mořských ryb a expozici výroby piva.
Při hodinách výuky IKT byli žáci motivováni k zamyšlení se nad
hospodařením s vodou. Na téma Tajný deník Adriana Mole „Vodovodní
kohoutek“ vytvořili komiksy. Na téma „Voda – základ života/pro život,
zdraví, sport i zábavu“ vytvořili prezentaci základních pojmů. Několik
žáků se zúčastnilo fotosoutěže „Voda pro život“. Na téma „Voda ve všech
sférách života“ si vyrobili obrazové panely, které jsou umístěny na chodbě
školy.
Ve škole je již samozřejmostí třídění odpadů – plastů, papíru, baterií
a drobného elektrozařízení. Pro pomoc postiženým dětem jsou sbírána
víčka z PET lahví. Ve 2. pol. šk. r. 2016/2017 bylo odevzdáno 715 kg
drobného elektrošrotu, 65 ks PC a 43 kg baterií, papír je odvážen
průběžně.
Na okna na chodbách školy byly doplněny moderní květinové truhlíky.
Tato výzdoba je využívána i při slavnostních akcích – maturity, závěrečné
zkoušky, volby apod.
V příštím roce bude obnovena malá zahrádka, která byla porušena
opravou fasády budovy školy.
Na závěr školního roku byly uskutečněny vycházky a výlety žáků s učiteli
do přírody např. Divoká Šárka, Srbsko-Beroun-Karlštejn a jiné.

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.
Cílem tohoto předmětu je připravit mladou generaci na život v otevřené
mnohokulturní demokratické společnosti. Měl by v žácích pěstovat
a rozvíjet toleranci a respekt k jiným etnickým, národním, kulturním
a náboženským skupinám.
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Součástí látky je i výchova k trvale udržitelnému rozvoji a překonávání
bariér mezi „bohatým severem a chudým jihem“.
5) Výchova k udržitelnému rozvoji
- v rámci výuky
- při besedách s odborníky v rámci výuky
- při každodenním působení na žáky
6) Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Lyžařský výchovně vzdělávací kurz:
- 26. 2. 2017 až 4. 3. 2017
- Herlíkovice v Krkonoších
- 20 žáků
Doprava autobusem proběhla bez problémů.
Žáci byli ubytováni v ubytovně Eden.
Sněhové a povětrnostní podmínky byly příznivé pro splnění programu
kurzu.
Vedle praktické výuky lyžování probíhala teoretická část formou
přednášek a instruktážních filmů.
Během kurzu nedošlo k žádnému zranění ani k vážným kázeňským
přestupkům.

7) Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
8) Soutěže
Pohár pražských středních škol:
a) říjen:
- minifotbal/chlapci – vítězství ve skupině, postup – prohra ve finále
- stolní tenis/chlapci – vítězství ve skupině, postup – prohra ve finále
- stolní tenis/dívky – 3. místo ve skupině
b) listopad:
- basketbal/chlapci – 2. místo ve skupině
- florbal/chlapci – 2. místo ve skupině, celkově 4. místo
c) březen:
 silový víceboj/chlapci – 8. místo
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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.
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.
Radomír Melíšek
AUTO Jarov, s.r.o.
AB Auto Brejla, s.r.o.
Datart international a.s.
MASO ANO
BON DELIKATES s.r.o.
AUTO Styl a.s.
Přerost a Švorc – auto, s.r.o.
AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ
AAO, s.r.o.
Truhlář a spol., veřejná OS
Byblos Catering Services, s.r.o.
Billa, spol. s r.o.
Jan Sváček
Jaroslav Hrádek- Drogerie
Elektrouniversal Hořánek
Auto Palace Butovice s.r.o.
Bauhaus k.s.
DM drogerie markt s.r.o.
M.A.T. spol. s r.o.
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Praha 5, Radlická 520/117
Praha 4, Za Zel. liškou 15
Praha 3, Osikova 2
Praha 4, Písn. Zahr. 439
Praha 8, Pernerova 35
Praha 7, Milady Horákové 6
Praha 4, Pelhřimovská 302
Praha 5, Jeremiášova 3
Praha 6, Veleslavínská 39
Praha 6, Pod Paťankou 217
Praha 3, Vlkova 365/19
Praha 8, Klapkova 36
Praha 7, Jirečkova 1007
Říčany, Modletice 67
Praha 7, M. Horákové 78
Praha 5, Amforová 1922/1
Praha 6, Šedivého 3
Praha 5, Bucharova 16
Brno, Strážní 7
Č. Budějovice, Jeronýmova 6
Plzeň, Na Roudné 324

Elektro SPEKTRUM s.r.o.
Jarolímek s.r.o.
AD centrum s.r.o.
Beno Říčany s.r.o.
Siko koupelny a.s.
Tempus s.r.o.
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Brazzale Moravia a.s.

Ledeč n/S, Sázavská 50
Nový Knín, Na Flusárně 29
Praha 5, Jeremiášova 2599/1
Říčany, Říčanská 1818
Praha 9, Skorkovského 1310
Praha 6, Lužná 591
Praha 5, Vrchlického 31/18
Litovel, Tři dvory 98

- Při zajišťování odborné praxe nástavbového studia je sociálním
partnerem školy Policie České republiky.

11) Další vzdělávání realizované právnickou osobou
-

12) Další aktivity, prezentace
a) Náborové akce:
 Kulturní dům Kladno
- 18. – 19. 10. 2016
- prezentace středních škol pro žáky z Kladna, Prahy a okolí
- žáci ZŠ a případní uchazeči o středoškolské vzdělávání měli
příležitost seznámit se s nabídkou vzdělávání
 Centrum odborné přípravy Poděbradská, Praha 9
- 2. – 3. 11. 2016
- pod záštitou městské části Praha 9 byla připravena pro žáky ZŠ
akce, při které se pomocí soutěžních úkolů informovali
o způsobu vzdělávání a organizaci výuky na středních školách,
které se tohoto setkání účastnily
b) Dny otevřených dveří:
-

7. 12. 2016
10. 1. 2017
25. 1. 2017
7. 2. 2017
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- dny otevřených dveří probíhaly za účasti učitelek OV a zástupců
spolupracujících obchodních firem
c) Schola Pragensis:
- 24. – 26. 11. 2016
- akce organizovaná školským odborem Magistrátu hl. m. Prahy,
zaměřená na představení středních škol
- určeno pro žáky ZŠ, kteří hledají své budoucí uplatnění
- učitelky OV poskytovaly informace o vzdělávání na naší škole
žákům, rodičům a výchovným poradcům
- naši žáci připravili zařízení stánku, jeho výzdobu a pomáhali
s přípravou občerstvení a podávali informace účastníkům výstavy
- na materiálním zajištění se podíleli zástupci firem, ve kterých naši
žáci vykonávají odborný výcvik
- tuto akci považujeme za velmi přínosnou pro získávání nových
zájemců o studium na naší škole
d) Maturitní ples:





24. 2. 2017
KD Domovina, Praha 7, Na Maninách 32a
4.A, P2.A, P2.B, P3.A
všechny třídy se spolu s třídními učiteli podílely na přípravě
a organizaci maturitního plesu, třída 4.A si připravila vtipné
vystoupení i s účinkováním třídní učitelky

e) Kulturní a vzdělávací akce:
září 2016

říjen 2016

listopad 2016

P2.A, P2.B

Palác Kinských – Výstava surrealismu –
H. Rousseau

4.A

Palác Kinských – Výstava surrealismu –
H. Rousseau

1.A

Divadlo ABC – Lakomá Barka

1.A, 1.D

Protidrogový vlak – Praha 6

4.A, P1.A

Nenačovice – sklárna, Beroun – sběrný
dům

2.D, 2.E, 2.A, 2.F Kino Lucerna – Přednáška AIDS a HIV
P2.A, P1.A, P1.B
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Divadlo ABC – August, August

3.B, 4.A, P1.A,
P2.A, P2.B

Salesiánské divadlo – představení
v anglickém jazyce

1.A, 2.A

Sklárny Poděbrady, ČOV Český Brod,
sběrný dvůr Běchovice

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

Národní divadlo – Pýcha a předsudek

4.A

Český rozhlas – živé vysílání

1.E, 1.F

Protidrogový vlak – Praha 6

4.A

Divadlo ABC – Na miskách vah

P2.A, P2.B

Divadlo Rokoko – Čapkovy povídky

1.D, 1.A

The Action – multimediální představení

2.A, 3.D, 3.E

Divadlo U hasičů – Lakomec

2.E, 2.D, 1.A

Národní divadlo – exkurze

1.F, 1.E

Zemědělské muzeum – výstava

3.A, 2.F

Veletržní palác – Slovanská epopej

P1.A

Kulturní centrum Železná – Poslední let
p. Ginze – holocaust

3.A

Divadlo Rokoko – Strýček Váňa

P1.A, 4.A

Divadlo Rokoko – Čapkovy povídky

2.A

Spalovna odpadu – Malešice

3.A

Divadlo Rokoko – Konkurz

3.A

Kompostárna Pyšely – exkurze, sklárny
Sázava

2.F

Datart – regionální sklad

3.B, 3.E, P1.A

Divadlo Rokoko – Želary

2.F

Ústřední čistírna vod – Bubeneč

2.A, 3.A, P1.A

Divadlo Ulita – divadelní představení

prosinec 2016

leden 2017

únor 2017

březen 2017

duben 2017
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v anglickém jazyce

květen 2017

červen 2017

2.A, 3.B

KD Barča – Radek Banga

3.B, 2.A

Divadlo ABC – Mackbeth

1.E

Kompostárna – Vyšehrad

2.F

XX Lutz – exkurze

3.A

Senát – debata se senátorem

2.F

DC Klecany Ahold – exkurze

3.A, 3.B

Tančící dům – výstava k ČR, Kampa –
UNESCO

1.A, 1.D, 3.B

Policejní muzeum – prevence
kriminality

2.A, 3.A, 3.B

Divadlo Rokoko – Karel Čapek

Kulturní a vzdělávací akce navazovaly na učivo především českého
jazyka a literatury, literárního semináře, multikulturního soužití, dějepisu,
estetické výchovy. Předcházela jim informace o autorech a jejich tvorbě,
kontextu doby, výkladu uměleckých směrů a hnutí.
V hodinách ČJ, EV, LS, MS, D následovaly besedy. Byly zaměřeny na
téma, cíl a estetickou stránku.
Kulturní akce, především divadelní a filmová představení, výstavy, byly
velkým přínosem pro celkový rozvoj žáků. Žáci si prohloubili literární
a historické vědomosti a estetické cítění se zřetelem na kultivovaný projev
a rozvoj samostatného myšlení. Vytvářeli si pozitivní vztah ke kultuře
a byl kladen důraz na pochopení důležitosti a angažovanosti uměleckých
děl v kontextu s daným společenským děním. Žáci si doplnili základní
vědomosti z přehledu literárních směrů, skupin a významných světových
a českých osobností v různých druzích umění. Získali dovednost zařadit
autora a jeho tvorbu do literárněhistorického kontextu a interpretovat jeho
umělecké dílo.
Výsledkem kulturních a vzdělávacích akcí bylo prohloubení literárních
vědomostí a prohlubování estetického a vlasteneckého cítění.
Žáci byli vedeni k uplatňování estetických kritérií ve svém životním stylu
a k vytváření estetického pracovního prostředí.
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Prohlídka Senátu byla zaměřena na jeho aktuální činnost a následovala
beseda se senátorem k politickému dění v ČR.
V rámci návštěvy Policejního muzea byli žáci seznámení s činností
Policie ČR se zaměřením na boj s kriminalitou.
Besedy týkající se zdravého životního stylu vedly žáky k prevenci
ochrany zdraví.
Náplní exkurzí „Recyklohraní“ a výstavy obalů v Zemědělském muzeu
bylo získat přehled ohledně recyklace materiálů ekologickým způsobem,
tj. šetrně k životnímu prostředí. Žáci mohli použít vědomosti získané ve
výuce zbožíznalství a porovnat je s novými technologiemi týkajícími se
zpracováním odpadů a výroby různých druhů obalů.
Žáci naší školy jsou průběžně vedeni k svědomitému a pravidelnému
třídění odpadů a zapojují se v rámci školy do soutěží.
Všechny exkurze pořádané naší školou byly promyšleně vybírány
v souladu s látkou probíranou v příslušných předmětech, jako například
zbožíznalství, ekologie, obchodní provoz, marketing a management. Ve
vyučovacích hodinách následovaly besedy.
13) Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává,
v době školních prázdnin
-

VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
2) Výsledky jiných inspekcí a kontrol
 kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění
a dodržování ostatních povinností plátce pojistného
 VZP
 29. 11. 2016
 předmět kontroly – dodržování oznamovací povinnosti, stanovení
vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů
splatnosti pojistného, dodržování ostatních povinností plátců
pojistného, zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech
 výsledek kontroly – ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné
závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky
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VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2016
1) Běžné výdaje
Plnění dosažených výnosů
Celkový objem výnosů z hlavní činnosti za hodnocený rok 2016 činil 36 567
264,48 Kč.
Z toho dotace ze státního rozpočtu (MŠMT - UZ 33353) byla poskytnuta ve
výši 20 267 000,00 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 89
605,00 Kč, dotace MŠMT určená na program „Zvýšení platů pracovníků
regionálního školství“ (UZ 33052) ve výši 470 369,00 Kč a dotace na provoz
z rozpočtu zřizovatele (UZ 00091) v objemu 15 135 200,00 Kč.
Celkem činily přidělené prostředky z nároků na prostředky státního rozpočtu
a rozpočtu zřizovatele 35 962 174,00 Kč.
Objem přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu (MŠMT – UZ
33353) byl čerpán ve výši 20 267 000,00 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-134491/2016-4 ve výši 89 605,00 Kč (96,00 %), tato dotace byla na základě
usnesení Rady HMP č. 3305 ze dne 20. 12. 2016 snížena o částku 3889,00
Kč (vráceno dne 25. 11. 2016), dotace MŠMT (UZ 33052) určená na
program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ byla čerpána ve
výši 470 369,00 Kč, tj. 100 %, a dotace na provoz z rozpočtu zřizovatele (UZ
00091) byla čerpána ve výši 15 135 200,00 Kč (100 %).
Celkový objem výnosů z vlastní činnosti včetně čerpání z fondů činí
608 979,48 Kč (bez doplňkové činnosti).
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 21 960,00 Kč.
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Struktura výnosů v roce 2016
Kč

Výnosy 2016

36 567 264,48

dotace UZ 333 53

20 267 000,00

dotace UZ 330 34

85 716,00

dotace UZ 330 61

0,00

dotace UZ 330 52

470 369,00

dotace UZ 00091

15 135 200,00

1. dotace celkem

35 958 285,00

čerpání FO

240 253,00

čerpání RF

0,00

čerpání IF

0,00

2. celkem čerpání fondů

240 253,00

výnos z prodeje služeb
ostatní výnosy z činnosti

10 374,00
356 158,00

úroky

2 194,48

3. výnosy z činnosti celkem
součet 1. + 2. + 3.

368 726,48

36 567 264,48

Struktura výnosů z vlastní činnosti (bez doplňkové činnosti)
602
0320

výnosy za kopírování, vystavování druhopisů

649 x

ostatní výnosy z činnosti

10 374,00
356 158,00

z toho:
649 030X

příjmy za školní akce hrazené žáky

649 033X

ostatní

314 582,00
19 616,00

649 033X smlouva mezi CERMATem a školou ve výši
21 960,00
662

úroky

2 194,48

Celkem

368 726,48
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Výnosy z doplňkové činnosti byly vytvořeny ve výši 472 428 66,00 Kč.
Tyto výnosy byly oproti minulému roku nižší o cca 20 tis. Kč.
Dosažené náklady
Celkové náklady hlavní činnosti byly za rok 2016 čerpány v objemu
36 567 264,48 Kč. Oproti upravenému rozpočtu jsou tyto náklady
čerpány na 99,00 %.
Z toho náklady hrazené ze státního rozpočtu:
UZ 333 53 byl čerpán v objemu 20 267 000,00 Kč, tj. 100 % z rozpočtu
a 55,42 % 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 85 716,00 Kč, tj. 100
% z přiděleného rozpočtu a 0,23 % z celkového objemu nákladů.
UZ 330 52 dotace určená na program „Zvýšení platů pracovníků
regionálního školství“ byla čerpána ve výši 470 369,00 Kč, tj. 100 %
z přiděleného rozpočtu a 1,28 % z celkového objemu nákladů.
Náklady financované zřizovatelem:
UZ 00091 byl čerpán ve výši 15 135 200,00 Kč, tj. 100 % z přiděleného
rozpočtu a 41,39 % z celkového objemu nákladů.
Zbytek tvoří náklady financované z vlastních zdrojů, jež jsou vykázány ve
výši 368 726,48 Kč.
Upravený rozpočet celkových nákladů podle jednotlivých položek byl
čerpán takto:
a)
U spotřeby materiálu (účet 501) je vykázáno čerpání ve výši
561 393,65 Kč, tj. 101,15 % rozpočtu.
b)

U nákupu vody, paliv a energie celkem (účet 502) je vykázáno
čerpání ve výši 555 424,01 Kč, tj. 99,99 % rozpočtu.

c)

Položka opravy a udržování (účet 511) – čerpána v objemu
10 357 035,79 Kč, tj. 100,10 % z přiděleného rozpočtu.

d)

Položka cestovné (účet 512) ve výši 16 858,20 Kč, tj. 99,17 %
z přiděleného rozpočtu.

e)

Položka náklady na reprezentaci (účet 513) ve výši 17 107,69 Kč,
tj. 100,63 % z přiděleného rozpočtu.
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f)

U položky ostatní služby (účet 518) je vykázáno čerpání 1 792
390,79 Kč. Jedná se o tzv. ostatní služby (např. služby smluvních
pracovišť odborného výcviku, úklid, správa PC sítě, odvoz
odpadků, poplatky za různé druhy revizních činností apod.), tj.
100,02 % z přiděleného rozpočtu.

g)

U položky mzdové náklady (účet 521) včetně OON vykázáno
čerpání v objemu 15 845 189,00 Kč, tj. 99,00 % z přiděleného
rozpočtu.

h)

U položky zákonné sociální pojištění (účet 524) vykázáno čerpání
ve výši 5 341 502,00 Kč, tj. 100,00 % z přiděleného rozpočtu.

i)

U položek jiné sociální pojištění (účet 525) vykázáno čerpání 65
084,00 Kč, tj. 100,13 % z přiděleného rozpočtu, zákonné sociální
náklady (účet 527) vykázáno čerpání ve výši 249 640,14 Kč, tj.
99,80 % z přiděleného rozpočtu, a jiné sociální náklady (účet 528)
vykázáno čerpání ve výši 114 799,00 Kč, tj. 99,80 % z přiděleného
rozpočtu.

j)

Jiné ostatní náklady (účet 549) jsou čerpány
347 388,11 Kč, tj. 99,60 % z přiděleného rozpočtu.

k)

Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) činí 564 173,00 Kč, tj.
97,61 % z přiděleného rozpočtu.

l)

Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) činí
679 550,10 Kč, tj. 87,12 % z přiděleného rozpočtu.

v objemu

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 2016 ze státního rozpočtu
v Kč
Upravený
rozpočet k
31.12.2016

UZ

název

333 53

Celková dotace poskytnutá MŠMT

Dotace MŠMT určená na program
"Podpora organizace a ukončování
330 34 středního vzdělávání maturitní zkouškou"
Dotace MŠMT určená na program "Zvýšení
330 52 platů pracovníků regionálního školství"
CELKEM

Skutečné
čerpání k
31.12.2016

Vráceno
do
rozpočtu

20 267 000,00

20 267 000,00

0

85 716,00

85 716,00

0

470 369,00

470 369,00

0

20 823 085,00

20 823 085,00

0

Vypořádání neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 z rozpočtu hl. m. Prahy:
00091

provozní dotace

15 135 200,00

15 135 200,00

0

526 000,00

526 000,00

0

4 948 000,00

4 948 000,00

0

Neinvestiční prostředky na opravuusnesení rady HMP č. 307 z 16.2.2016 –
sanace suterénních prostor uličního traktu

2 399 000,00

2 399 000,00

0

Grantový program HMP pro oblast
primární prevence ve školách a školských
zařízeních – č. projektu S/018/2016 –
„Projekt specializační studium pro školní
metodiky prevence rizikového chování“ –
usnesení Rady HMP č. 684 z 29.3.2016

8 000,00

8 000,00

0

Neinvestiční prostředky na opravuusnesení rady HMP č. 1454 z 7.6.2016 –
oprava havarijních instalací TZB v 1. PP

2 417 700,00

2 417 700,00

0

Neinvestiční prostředky na opravuusnesení rady HMP č. 1886 z 19.7.2016 –
sanace suterénních prostor včetně malého
dvora

2 415 500,00

2 415 500,00

0

Neinvestiční prostředky na opravuusnesení rady HMP č. 2885 z 15.11.2016 –
oprava havarijního stavu oken (západní
fasáda 4.,3. a 2.NP)

2 421 000,00

2 421 000,00

0

15 135 200,00

15 135 200,00

0

z toho: prostředky na platy
ONIV provozní

CELKEM
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2) Mzdová oblast
Stanovený celkový limit na platy ze SR a MHMP ve výši 15 429,93 tis.
Kč byl čerpán na 100 % (bez FO). Platy na doplňkové činnosti činí 86,6
tis. Kč.
Ostatní osobní náklady na doplňkové činnosti činí 3,9 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 526,00 tis. Kč.
Čerpání fondu odměn bylo schváleno zřizovatelem (Usnesení RHMP
č. 1538 a č. 3108) celkem ve výši 400,00 tis. Kč, čerpáno ve výši 240,25
tis. Kč.
Limit počtu pracovníků v hlavní činnosti byl čerpán na 98 %.
Na doplňkové činnosti byl vykázán přepočtený počet pracovníků ve výši
0,4 osob.
3) 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 2015 byly nižší
o cca 20 tis. Kč.
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Struktura výnosů doplňkové činnosti
v tis. Kč
2012 2013 2014 2015 2016

index
2016/2015

602 0001

služby spojené s užíváním
tělocvičen

214

193

178

188

190

1,01

602 0002

příjmy za topení v ŠJ

12

29

17

15

19

1,26

602 0003

příjmy za přípravné kurzy
k MZ

0

0

0

31

4

0,12

603 0001

pronájem učeben

3

8

9

5

10

2,00

603 0002

nájemné služební byt

112

93

93

93

93

1,00

60

120

150

150

150

1,00

603 0003

pronájem prostor ŠJ
od 1. 9. 2012

604 0001

Výnosy z prodaného zboží
(školní mikiny a trička)

0

0

0

8

1

0,12

662 0001

úroky z termínovaných
vkladů

20

16

8

2

5

2,50

VÝNOSY CELKEM

429

459

455

492

472

0,96

Skutečné celkové náklady DČ byly čerpány ve výši 309 547,49 Kč, oproti
skutečnosti minulého roku byly tedy o 34,9 tis. Kč vyšší (opravy a údržba
v pronajímaných prostorách ŠJ + kuchyň).
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Struktura nákladů doplňkové činnosti
v tis. Kč
položka

náklady
2012

náklady
2013

náklady
2014

náklady
2015

náklady
2016

index
2016/2015

potraviny

2

0

0

0

0

X

ostatní materiál

0

0

0

1,5

0,3

0,2

DDHM

12

0

9

0

45

0

spotřeba
energie

47

61

50

50

51,5

1,03

údržba, opravy

4

5

22

70

57,4

0,82

ostatní služby
celkem

8

12

14

12

24

2,00

prodané zboží

0

0

0

7,5

1

0,13

mzdové
náklady+OON

80

77

78

100

90,5

0,90

zák. soc.
pojištění

20

19

19

25

22

0,88

zák. zdrav.
pojištění

7

7

7

8

8

1

zák. soc. nákl.
(FKSP)

1

1

1

1

1,3

1,3

Penále

0

0

0

0

0

0

dod.odv. daně
z příjmu

0

0

0

0

0

0

odpisy

0

0

0

0

8,5

0

181

182

200

275

309,5

1,13

CELKEM
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Hospodářský výsledek doplňkové činnosti za hodnocené období je zisk
v částce 162 881,17 Kč.
Konečný hospodářský výsledek za obě dvě činnosti je zisk za hodnocený
rok ve výši 162 881,17 Kč.
Investiční výdaje
Zůstatek investičního fondu byl k 31. 12. 2015 vykázán ve výši 2 351
751,78 Kč. Vytvořené odpisy za rok 2016 jsou vykázány v objemu 572
703,00 Kč. Zdroje investičního fondu (investiční transfery MHMP) na rok
2016 byly vykázány v objemu 4 836 500,00 Kč. Skutečné čerpání
investičního fondu v roce 2016 bylo vykázáno v objemu 6 777 838,09 Kč.
Celkový zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2016 je evidován ve výši
983 116,69 Kč.
Použití investičního fondu (investice, opravy a údržba, odvody) –
skutečnost za rok 2016 celkem:
a) 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.
Požádáno o povolení čerpat investiční
prostředky ve výši 1 971 207,00 Kč na
tuto akci v roce 2016 (žádost ze dne 22. 1.
2016).
Povolení čerpat investiční prostředky
schválilo dne 28. 4. 2016 Zastupitelstvo
hl. m. Prahy pod. číslem 16/18 a Rada
HMP schválila svým usnesením č. 1073 ze
dne 3. 5. 2016 ponechání investičních
prostředků ve výši 1 971 207,00 Kč na
výše uvedenou investiční akci.

b) č. akce 42962000000

Rekonstrukce oken – Jižní dvůr ve výši
2 417 500,00 Kč (Investiční transfer na
základě usnesení Rady HMP č. 1210
ze dne 17. 5. 2016).
Částka proinvestována v plné výši.
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c) č. akce 43271000000

Výměna zářivkových osvětlovacích těles
za LED osvětlovací tělesa ve výši
2 419 000,00 Kč (investiční transfer na
základě usnesení Rady HMP č. 2828 ze
dne 15. 11. 2016). Akce započata v roce
2016, proinvestováno 1 766 870,00 Kč.
Požádáno o povolení čerpat investiční
prostř. ve výši 652 130,00 Kč na tuto akci
v r. 2017 (žádost ze dne 25. 1. 2017).

d) Usn. RHMP č. 491

Nákup plynového sporáku do školní
kuchyně ve výši 100,00 tis. Kč.
Vyčerpáno 71099,00 Kč.

e) Usn. RHMP č. 888

Nákup varného elektrického kotle do
školní kuchyně ve výši 200,00 tis. Kč.
Vyčerpáno 160930,00 Kč.

f) Usn. RHMP č. 1887

1. etapa rekonstrukce elektrorozvodů –
strukturovaná kabeláž ve výši 400,00 tis.
Kč. Vyčerpáno 386 232,00 Kč.

g) Usnesení Zastupitelstva HMP č. 18/79 ze dne 16. 6. 2016 - odvod
zřizovateli – nevyčerpané investiční prostředky z investiční akce
č. 42610000000 (Sanace obvodového zdiva a dokončení WC)
z roku 2015 ve výši 4000,09 Kč.

VIII. Další informace – hodnocení činnosti předmětových komisí
1) Český jazyk a literatura, literární seminář, estetická výchova
Ve školním roce 2016/2017 se učitelé zaměřili na kultivovaný projev
žáků s důrazem na srozumitelnost, souvislost, věcnost a správnost, dále
na prohlubování estetického cítění, vytváření pozitivního vztahu ke
kultuře a uvědomění si vzájemného propojení různých kultur
v celosvětovém měřítku. Byl kladen důraz i na pochopení důležitosti
a angažovanosti uměleckých děl v kontextu s daným společenským
děním.
V českém jazyce a literatuře se vyučující zaměřili na zkvalitňování
kultivovaného ústního a písemného projevu žáků, rozvoj
komunikačních schopností a dovedností.
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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 v porovnání
s minulým školním rokem především horší 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).
V literárním semináři si žáci osvojili základní vědomosti z přehledu
literárních směrů, skupin a významných světových a českých osobností.
Získali dovednost zařadit autora a jeho tvorbu do literárněhistorického
kontextu a interpretovat umělecká díla.
Žáci ve výuce aktivně využívali audiovizuální techniku, především
pracovali v odborné učebně, aplikovali poznatky při interpretaci
literárních textů (analýza, porovnání s originálním zněním aj.) a různých
literárních příruček. Byl kladen důraz na samostatnou a tvořivou práci,
prezentaci, přednes, citace literárních ukázek a celkové porozumění
textu. Práce s uměleckým textem byla i vhodnou přípravou k ústní
maturitní zkoušce, 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. Získali dovednost zařadit autora a jeho tvorbu
do literárněhistorického kontextu a interpretovat jeho umělecké dílo.
Doplněním výuky estetické výchovy se staly kulturní akce, především
divadelní a filmová představení, výstavy, které byly velkým přínosem
pro celkový rozvoj žáků. Výsledkem bylo prohloubení literárních
vědomostí estetického a vlasteneckého cítění.
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2) Anglický jazyk
Hodnocení průběhu a výsledků maturitních zkoušek celkově i v rámci
jednotlivých tříd. Nadále se používaly vybrané materiály
k pravidelnému procvičování didaktických testů, písemného projevu
i řečových dovedností u maturitních tříd, především ve 3. a 4. ročníku
oboru Obchodník, 2. ročníku denní nástavby a 2. a 3. ročníku dálkové
nástavby.
V únoru a březnu se konal školní přípravný kurz k maturitě, všichni
účastníci měli možnost si komplexně procvičit všechny části MZ.
Výsledky letošních maturitních zkoušek se v zásadě neliší od loňských.
Ve výuce konverzace byla používána videa k tématům anglicky
mluvících zemí, jejich reáliím, kultuře, tradicím, oslavám i přírodním
krásám. Časopis Bridge je vhodným zábavným doplňkem ke všem výše
zmíněným druhům procvičování jazykových znalostí a dovedností.
V oboru Prodavač a Operátor skladování se kladl důraz na schopnosti
běžné komunikace - situační rozhovory, reakce na všeobecná témata
i zvládnutí jednoduchého písemného projevu. Setrváme v tomto trendu.
Dále probíhaly vzájemné náslechy u kolegů i hospitace ze strany vedení
školy, které slouží k předávání vzájemných postřehů, nápadů
a doplnění, jež vedou ke zkvalitnění výuky.
V průběhu roku se žáci naší školy zúčastnili dvou divadelních
představení v anglickém jazyce (Peter Black, Canterbury Tales), kde si
zábavnou
formou
procvičili
své
schopnosti
porozumění
mluvenému projevu.
3) Německý jazyk
Ve školním roce 2016/2017 probíhala výuka německého jazyka
v souladu se ŠVP, podle kterého byly vypracovány tematické plány
učiva pro jednotlivé ročníky. Vzhledem k tomu, že na ZŠ v současné
době všichni žáci začínají s jazykem anglickým, vyučoval se německý
jazyk na naší škole v oboru Obchodník pouze jako druhý cizí jazyk.
Stejně tak v oboru Prodavač se vyučoval pouze anglický jazyk, přestože
mnohá odborná pracoviště by znalosti německého jazyka velmi uvítala.
V oboru Podnikání, kde se žáci učí pouze jeden cizí jazyk, se německý
jazyk poprvé nevyučoval v denním studiu, ale jen v posledním ročníku
dálkového studia.
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V hodinách německého jazyka byly pravidelně procvičovány čtyři
základní dovednosti: mluvení, poslech s porozuměním, četba a písemný
projev. Byly používány moderní jazykové učebnice Direkt, jako
doplňkový materiál německé časopisy Freundschaft, das Rad a Schuss.
Vzhledem k tomu, že se časopis Freundschaft zaměřuje na přípravu
žáků ke státní maturitě a je pro naše žáky v současné době příliš
náročný, bylo pro příští školní rok rozhodnuto pracovat pouze
s časopisy das Rad a Schuss, které používají jednodušší slovní zásobu
a méně náročné texty. Od 2. ročníku byla všeobecná témata rozšiřována
o odbornou obchodní terminologii. Při výuce byla využívána odborná
jazyková učebna s audiovizuální technikou, učitelé pracovali
s názornými pomůckami, připravovali vhodné texty, obrázky,
poslechová cvičení apod. Trvalým úkolem pro učitele NJ zůstává
nutnost zatraktivňovat výuku NJ, přibližovat žákům německy mluvící
země, jejich kulturu a upozorňovat na důležitost znalostí NJ v našich
územních podmínkách.
Učitelé si vyměňovali zkušenosti z práce s žáky, diskutovali a radili se,
jak přistupovat k slabším žákům s poruchami učení, jak u nich pěstovat
studijní návyky a vést je k pravidelné přípravě na vyučování. Zúčastnili
se také několika vzájemných hospitací (např. v předmětech NJ, AJ, M,
ČJ, IKT). Předsedkyně PK NJ se zúčastnila semináře Leximapping –
Jak učit pomocí myšlenkových map angličtinu a další cizí jazyky.
Informace a materiály byly předány také předsedkyni PK AJ E.
Markové. Počítačový program pro výuku AJ pomocí myšlenkových
map bude nainstalován do počítačové učebny a bude moci být využíván
při výuce AJ. Učitelé NJ podněty ze semináře využijí pro tvorbu
vlastních myšlenkových map při opakování a prohlubování slovní
zásoby.
PK NJ také projednala a schválila všechny navrhované změny ŠVP od
školního roku 2017/2018 (obor Obchodník - specializace zahraniční
obchod – ve 4. ročníku zaveden nový předmět cizojazyčná
korespondence, dále 2. cizí jazyk rozšířen ve 4. ročníku o předmět
konverzace v cizím jazyce, obor Podnikání – zavedení předmětu
konverzace v NJ již v prvním ročníku v dotaci jedné vyučovací hodiny).
4) 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 u oboru
Prodavač a Obchodník. Jsou to algebraické výrazy, ale i řešení rovnic
a nerovnic s absolutní hodnotou. Ve vyšších ročnících oboru Obchodník
a nástavbového studia je to analytická geometrie.
Při řešení slovních úloh žáci často nerozumí danému textu, nesoustředí
se na čtený text.
Většině žáků chybí ctižádost dosáhnout lepších výsledků.
5) Společenskovědní předměty
Předmětová komise projednala výsledky dosažené ve školní roce
2016/2017. Konstatovala, že žáci učivo většinou uspokojivě zvládají.
Srovnala také výsledky v jednotlivých oborech vzdělání a v různých
ročnících.
Pokud probíraná látka neklade příliš velké nároky na abstraktní myšlení,
žáci ji ochotně přijímají. Vyšší míra abstrakce či zobecňování jim
působí problémy. Proto by je vyučující v těchto případech měli zvýšeně
motivovat. Jde totiž o problematiku, kterou by žáci zvládat měli, neboť
se s ní budou setkávat celý život.
Úsilí učitelů by se mělo zaměřit na to, aby žáci společenskovědní
předměty chápali jako seriózní plnohodnotnou součást svého
všeobecného vzdělávání.
V souvislosti se současnou migrační krizí a zvyšujícím se nebezpečím
terorismu je nutné, aby učitelé věnovali zvýšenou pozornost
problematice multikulturního soužití. Většina žáků se neprojevuje
rasisticky nebo xenofobně, je však třeba jejich tolerantní postoje
podporovat.
Všichni žáci projevují určité nedostatky v samostatném uvažování
a schopnosti se přesně a pregnantně vyjadřovat. K nápravě by mohla
pomoci zvýšená samostatná práce s textem.
V příštím školním roce chceme ještě více využívat názorné pomůcky
a pokračovat ve spolupráci s projekty nadace Člověk v tísni (např.
festival Jeden svět na školách). Účast na těchto akcích zvyšuje zájem
o společenskovědní předměty.
6) Přírodovědné a technické předměty
Předmětová komise se ve školním roce 2016/2017 pravidelně scházela.
Snažíme se sjednotit požadavky na žáky a měřítka hodnocení.
Vyučující uskutečňovali vzájemné hospitace a tak získávali podněty pro
zlepšení vlastní pedagogické práce.
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Ve všech přírodovědných předmětech vyučující zdůrazňují význam
ochrany životního prostředí a nutnost správných návyků pro zachování
zdraví. Aktualizují učivo vzhledem ke změnám životního prostředí, aby
žáci pochopili příčiny a důsledky změn a svým chováním nepoškozovali
životní prostředí. Žáci jsou seznamováni s možnostmi změn životního
stylu, které jsou v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.
Učitelé se zaměřují na informace důležité pro žáky v praktickém životě
a využitelné v pracovním procesu. Snaží se o realizaci
mezipředmětových
vztahů
mezi
přírodovědnými
předměty
a zbožíznalstvím.
7) Tělesná výchova a zdravověda
Celá komise se snažila zodpovědně plnit úkoly obsažené v ŠVP
a zapojovat žáky do sportovních aktivit. Podmínkou hodnocení je 2/3
účast na TV. Žáci, kteří tuto podmínku nesplnili, si daný počet hodin
museli nahradit nebo zpracovali seminární práci na určené téma. Pro
žáky uvolněné z TV je zavedena náhradní TTK, jako povinně volitelný
předmět. Zde se žáci vzdělávají v teorii tělesné kultury, zdravovědě
a zásadách první pomoci. V průběhu školního roku se žáci zúčastňovali
soutěží POPRASK a dalších sportovních aktivit. Úspěšně proběhl
lyžařský kurz. Sportovně turistický kurz se neuskutečnil pro nízký počet
zájemců. Zkvalitnila se výuka míčových her díky školnímu hřišti.
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, vést žáky
k zdravému životnímu stylu.
Program ve třídách byl splněn.
8) Ekonomika a obchodní provoz
Cílem předmětu je poskytnout žákům odborné poznatky potřebné pro
jejich úspěšné uplatnění v obchodní praxi, uvést je do ekonomického
myšlení a naučit je chápat ekonomické jevy a procesy v podmínkách
tržního hospodářství. Důležitá je i orientace žáků v obchodně právních
otázkách, které dokáží i řešit a dokáží zaujímat správná ekonomická
stanoviska, osvojují si podnikatelské činnosti a získávají podnikatelské
myšlení, umí aplikovat nové prvky změn v ekonomice i obchodním
provozu. Učivo je poskytováno žákům i v rámci vyučovacích předmětů
marketing, management, informační a komunikační technologie,
psychologie, právní nauka a zbožíznalství.
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Učitel klade důraz na řešení a procvičování příkladů z praxe, věnuje
pozornost výkladu základních pojmů, navazuje na poznatky žáků
z předmětu administrativy prodejny, psychologie prodeje a účetnictví.
Učivo vyučovacího předmětu ekonomika a obchodní provoz tvoří
teoretický základ pro odborný výcvik a budoucí povolání žáků.
Z hlediska klíčových dovedností předmět ekonomika a obchodní provoz
poskytují a rozvíjí komunikativní dovednosti, personální dovednosti,
dovednosti řešit problémy a problémové situace, numerologické
aplikace
a
dovednosti
využívat
prostředky
informačních
a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi.
Od žáků je vyžadováno pohotové a odborné vyjadřování, samostatné
a iniciativní řešení problémů, tvůrčí myšlení a rozhodování, je kladen
důraz na schopnost aplikovat získané vědomosti a dovednosti do praxe,
na profesní etiku a společenské vystupování, umění jednat s lidmi
a vyrovnávat se se stresem v podmínkách zvýšené náročnosti, což je pro
naše absolventy důležité s přihlédnutím k jejich budoucímu profesnímu
uplatnění.
Zejména u závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek se kladně
projevuje aplikace získaných vědomostí a dovedností z praxe
a systémový přístup k dané problematice.
Důkazem tohoto kladného hodnocení je uplatnění našich žáků na
vyšších odborných školách, ale i na vysokých školách, či na vedoucích
místech renomovaných firem, kde vykonávají činnosti zejména
obchodně provozního charakteru včetně řízení a organizování.
9) Informační a komunikační technologie
Cílem předmětu Informační a komunikační technologie a Informatika je
rozvoj a zkvalitňování vzdělávání žáků v oblasti používání ICT
s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů a zavedení
inovací do práce učitelů. Vytvořit pro žáky srovnatelné podmínky
výuky tak, aby nedocházelo k sociálním dopadům v možnosti použití
technických prostředků. Minimalizovat zneužívání prostředků ICT
a posílit internetovou bezpečnost.
Prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností učitelů pracovat
s výpočetní technikou bylo realizováno kurzy v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků, studiem na PedF UK Praha obor
učitelství IKT, a vzájemnými náslechy a workshopy učitelů, kteří si
předávali zkušenosti s tvorbou výukových prezentačních materiálů,
přípravou podkladů pro e-learning v prostředí MOODLE a prací
s interaktivní tabulí ve výuce.
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Počítačové učebny se 42 pracovními stanicemi umožňují rovněž výuku
všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, podporují zachovávaní
vhodné návaznosti učiva. Rozšíření klíčových kompetencí žáků
k využívání ICT a práci s informacemi je využíván e-learning na
stránkách školy a bude zajištěna realizace e-learningu programu
MOODLE. K tomu jsou vytvořeny ucelené studijní a výukové materiály
předmětů Informační a komunikační technologie a Informatika.
(výukové materiály budou umístěny na webových stránkách školy)
Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je zaměřen
na digitální zpracování, přenos a uchování informací, vede žáky
k efektivnímu používání prostředků a jejich použití v rámci specifik
dané odborné kvalifikace. 2D a 3D grafika vzbuzuje velký zájem
a umožňuje rozvíjet tvořivost žáků. Posílením hodinové dotace výuky
grafiky v prvním ročníku oboru Prodavač a Operátor skladování
a druhého ročníku oboru Obchodník se žáci učili pracovat na
uživatelské úrovni s grafickým a aplikačním programovým vybavením
a řešili úkoly související s jejich profesní přípravou v oblasti obchodu.
V této činnosti byly využívány pdf manuály a postupy, odborná
literatura a videoukázky (Youtube), které napomáhaly rozvíjet práci
s textem při získávání informací, slovní zásobu, orientovat se v textu,
číst s porozuměním.
S výukou grafiky byla zadána žákům pololetní práce, kde shrnuli
teoretické i praktické vědomosti a dovednosti, zpracovali strukturovaný
dokument, na kterém prokázali schopnost práce s textovým
dokumentem a dodržovat typografická pravidla při jeho zpracování.
Pro utřídění a upevnění učiva vytvářeli myšlenkové mapy na pracovních
stanicích a na interaktivní tabuli. (tvorba myšlenkových map žáky
pomohla upevnit pojmy, strukturu, pochopit vzájemné vztahy více, než
jen hotové, předložené mapy vytvořené učitelem). Praktické úkoly byly
realizovány formou různých cvičení, souhrnných prací, projektů
/týmová práce/ s použitím počítače.
Žáci jsou připravováni na praktickou maturitní zkoušku z Informačních
a komunikačních technologií, která je plánována pro čtvrtý ročník ve
školním roce 2017/2018. Zkouška by měla zahrnovat učivo grafiky,
textového a tabulkového editoru a databází.
Žáci si osvojili zásady a návyky bezpečné pracovní činnosti, dbali zásad
ochrany zdraví při práci s počítačem, rozpoznávali možnost nebezpečí
úrazu nebo ohrožení zdraví.
Pro školní rok 2017/2018 bude posílena hodinová dotace algoritmizace
ve druhém ročníku oboru Prodavač a Operátor skladování, žáci se
budou učit sestavovat jednoduché algoritmy řešení konkrétních úloh,
upravovat jednoduchý kód programu, pomalu chápat, jak program
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funguje – hravou formou v programu Scratch. Cílem je naučit žáky
algoritmicky myslet, rozvíjet jejich tvořivost.
Obor Obchodník bude v tomto roce ve třetím a čtvrtém ročníku využívat
multimédia (žáci budou vytvářet reklamní spoty, videovizitky, točit
a stříhat krátká videa), která budou tematicky vycházet z profesní
přípravy – obchodní praxe.
K výuce jsou využívány interaktivní tabule, 2D a 3D tiskárny,
videokamery, 3D a 2D skenery a dále mobilní technologie žáků,
připojení ke školní WiFi síti, tablety.
10)

Zbožíznalství

Myšlenkové mapy umožňují shrnout učivo do přehledné zkratky a tím
zefektivnit práci pedagoga. Díky působení na různá mozková centra –
tvar, barva, obrázek, text – jsou ideální pro vyšší ukotvení učiva a tím
zvýšení % jeho zapamatování.
Na stránky školy byly umístěny aktualizované učební texty, pracovní
listy a základní pojmy pro žáky oboru Obchodník 1. až 4. 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 pro obor Prodavač a obrazové přílohy
určené k prověřování znalostí žáků či k opakování učiva.
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 přineslo i změny v přístupu vyučujících, zejména větší podíl
komunikace se žáky v rámci vyučovací hodiny a snadno ověřitelnou
zpětnou vazbu pomocí obrazových příloh ke zkoušení a opakování
učiva.
Vyučující hodnotí tento způsob výuky jako přínosný pro žáky
i pedagogy a uplatňovali jej v průběhu celého školního roku.
Osvědčilo se využívání obrazových příloh k jednotlivým tématům, která
jsou obsahem ústní ZZ, v rámci zvýšení názornosti při ZZ. Jejich využití
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žákem při přípravě i vlastním zkoušení usnadnilo žákům komunikaci se
zkoušejícími a vedlo ke konkrétnějším odpovědím a lepšímu propojení
s OV.
Nově byla aktualizována maturitní otázka „Tkaniny a netkané textilie“
a maturitní prezentace tak, aby zachycovala změny týkající se
legislativy a technologií výroby a úpravy HI-TECH textilií
a nezávadnosti výrobků. Otázka byla doplněna o nové poznatky
o nanotechnologiích a udržitelném rozvoji. Nové informace byly
zpracovány a zařazeny do výuky tak, aby výklad odpovídal aktuálnímu
stavu v ČR a EU, tedy aby obsahová náplň témat odpovídala
současnému stavu trhu a technickým trendům.
Aktualizováno bylo i učivo tématu elektrotechnické zboží – zařazeny
byly technologické novinky a změny ve štítkování spotřebičů.
V PowerPointu vytvořené maturitní obrazové přílohy byly
aktualizovány a úspěšně použity při prověřování znalostí žáků u ústní
maturitní zkoušky. Tento postup umožnil nejen ověření praktických
znalostí žáků v rámci jednotlivých sortimentních skupin zboží, ale
současně pomohl zlepšit komunikaci žáka a vyučujícího během
zkoušení.
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.
„Udržitelný rozvoj v textilním průmyslu“, „Udržitelný rozvoj
v drogistickém sortimentu“, „Novinky na trhu prémiových pracích
prostředků“, „Obuvnická novinka“, „Představ svůj parfém“…..
Hlasovací zařízení umožňuje získat rychlou představu o znalostech nebo
ověřit pochopení výkladu či prezentace. Ve výuce je to nástroj pro
zkvalitnění vyučovací hodiny a zvýšení pozornosti žáků. Učitel může
využít adresného hlasování pro testování znalostí žáka či porovnat
úroveň znalostí žáků před probráním určitého tématu a po něm.
Ověřování hlasovacího systému v průběhu školního roku však ukázalo
jak přínosy, tak zápory v podobě technických problémů narušujících
plynulost a průběh výuky.
Žáci tuto možnost ověřování vítali, testy jsou však náročnější na
přípravu ze strany vyučujícího.
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.
Organizace exkurzí byla v letošním roce ztížena u placených exkurzí
(pivovary, muzeum čokolády) extrémním zvýšení ceny za vstupné,
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které je často neadekvátní rozsahu prohlídky ve výrobním provozu.
Podařilo se uskutečnit prohlídku expozice minerálů a drahých kamenů.
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 ……

11)

Speciální ekonomické disciplíny

Školní rok 2016/2017 proběhl dle tematických plánů pro předměty
Speciální ekonomické disciplíny.
Uzavření hodnocení maturitních ročníků P2.A, P2.B, P3.A v předmětu
Řízení podniku a 4.A v předmětu Právní nauka bylo úspěšné.
Ve školním roce 2016/2017 byly prováděny náslechy v daných
předmětech.
Dále kolegové spolupracovali při tvorbě ŠVP z právní nauky,
marketingové komunikace a strategického marketingu. Všichni
kolegové spolupracovali v přátelské atmosféře.
12)
Administrativa prodejny, Písemná a elektronická komunikace,
Korespondence, Administrativa skladování
Školní rok 2016/2017 proběhl dle tematických plánů ve všech výše
jmenovaných předmětech. Kontrolní práce proběhly ve všech třídách.
Byly využity dodatkové práce u některých žáků.
Členky komise se dohodly na sjednocení všech materiálů, které využily,
a sjednotila se zadání písemných kontrolních prací. Využily jsme PC
pro výuku 3. ročníků oboru prodavač (příprava na ZZ). Na všech
počítačích v učebně strojovny a účetnictví byla nainstalována
dokumentace pro žáky ve výše uvedených předmětech.
Uzavření hodnocení
maturitních ročníků a následné hodnocení
3. ročníků oboru prodavač byly úspěšné. Žáci využili možnosti
dodatkových prací. Ve školním roce byly prováděny náslechy ve třídách
(viz třídní knihy).
Do strojovny byly nainstalovány novější PC.
Byla provedena výměna starých plastových židlí – lámaly se opěrky.
Židle byly nahrazeny pevnými dřevěnými židlemi.
Žáci v 1. ročníku se naučili dovednostem při práci s počítačem. Žáci
2. a 3. ročníku se naučili dovednostem v oblasti obchodně-podnikatelské
a administrativní činnosti.
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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. Dokáží pracovat s formuláři a správně je používat.
Na 1. schůzce předmětové komise pro školní rok 2017/2018 bude
předložen tematický plán pro 3. ročník oboru Operátor skladování –
vyučován poprvé. Pomoc pro získání a dodání tiskopisů přislíbili
zaměstnanci firmy Datart, se kterou má škola dobrou spolupráci a naši
žáci v této firmě vykonávají praxi odborného výcviku.

13)

Účetnictví
Všechny vyučující splnily tematické plány 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 nejen v hodinách účetnictví a daňové evidence, ale
i v ekonomice, informatice, obchodním provozu, korespondenci,
interpersonální komunikaci, marketingu a managementu apod. Všechny
uskutečněné náslechové hodiny jsou zapsány v třídních knihách.
Vyučující pracují s žáky nejen s učebnicí Ing. Pavla Štohla –
Účetnictví, ale také s interně sestavenými příklady pro daňovou
evidenci a účetnictví, a to samostatně pro žáky tříletého oboru Prodavač
a samostatně pro žáky oboru Obchodník a nástavbového oboru
Podnikání. Dále mají žáci možnost si pomocí internetu vyhledat na
stránkách školy v e-learningu další příklady, aktuální účtové osnovy,
různé aktualizace v účetnictví, výtahy z daňových zákonů (k výpočtu
daně z příjmů fyzických a právnických osob) a vzorové příklady
k maturitní zkoušce.
Vyučujícím se tímto daří výuku daňové evidence a účetnictví
maximálně sjednotit.
Účetnictví je dále procvičováno v účetním programu Pohoda (jedná se
o školní demoverzi).
Závěrečné zkoušky:
Žáci oboru vzdělání Prodavač již 8. rokem skládali jednotnou
závěrečnou zkoušku.
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Daňová evidence je u jednotné závěrečné zkoušky zařazena do písemné
části závěrečných zkoušek. Naši žáci tuto část závěrečné zkoušky
zvládli velmi úspěšně, za což patří poděkování vyučujícím daňové
evidence.
Ještě letos mohli žáci zapisovat do jednotného zadání ručně (zadání
bylo vytištěno), v následujícím školním roce už bude zřejmě závěrečná
zkouška řešena jen formou počítačového zpracování.
V letošním školním roce mohli žáci zapisovat do deníku příjmů
a výdajů (počítat daňové příjmy a výdaje), na který jsou zvyklí a který
využívají zejména podnikatelé. Dále vyplňovali pokladní doklad či
inventární kartu. Kromě zápisu do deníku samostatně počítali zůstatek
v pokladně na bankovním účtu. V řešení jednotného zadání, které škola
obdržela od NÚV, se však v daňové evidenci vyskytlo mnoho chyb,
což komplikovalo opravy prací.
Vzhledem k tomu, že v jednotném zadání je jiný deník příjmů a výdajů
(obdoba peněžního deníku z jednoduchého účetnictví), budeme muset
přejít ve školním roce 2017/18 na tento deník. Jedná se deník o příjmů
a výdajů, který využívá autor Ing. Pavel Štohl v učebnici Účetnictví I.
(tento deník je obdobou peněžního deníku). Nechtěli bychom, aby jeho
vyplňování žákům při závěrečné zkoušce v r. 2018 (konané na počítači
do předepsaného formuláře) dělalo potíže.
Vyučující daňové evidence doporučují, aby do písemné části
závěrečných zkoušek byl rovněž zahrnut celoroční výpočet daně
z příjmů fyzických osob u podnikatele – fyzické osoby. Naši žáci ho
dobře ovládají, je totiž završením práce v daňové evidenci a potřebný
pro vypracování daňového přiznání podnikatele.
Maturitní zkoušky:
Praktická maturitní zkouška z účetnictví u oboru Obchodník – byla
součástí předmětu Účetnictví a obchodní praxe – zahrnovala 35
účetních případů a měla poměrně náročný obsah. Stejně jako
v předchozích letech byla konána na počítači v účetním programu
Pohoda.
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.
55

V závěru žáci vytiskli účetní deník, který zobrazil všechny operace,
které zaúčtovali. Praktická zkouška byla hodnocena body. U praktické
zkoušky všichni žáci oboru Obchodník uspěli. Velmi dobré výsledky
jsou velkou zásluhou jak píle žáků, tak i vyučujících.
Praktická maturitní zkouška u oboru Podnikání – 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 ze zákona
o daních z příjmů.
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 v denní
formě vzdělávání. U dálkové formy vzdělávání museli žáci i učitelé
vynaložit velké úsilí, aby výuku i maturitní zkoušku úspěšně zvládli.
Většina žáků denní formy vzdělávání u praktické zkoušky
z účetnictví uspěla, v dálkové formě vzdělávání se tato část maturitní
zkoušky jevila pro žáky obtížnější, několik jich neuspělo.
Počítačové zpracování účetnictví:
Doporučujeme, aby třída 3. ročníku Oboru obchodník měla možnost se
dostat k počítači 1x týdně (tj. skupina alespoň 1x za 14 dní), 4. ročník
by měl být v odborné učebně častěji tak, aby každý žák měl možnost se
dostat k počítači průměrně nejméně 1,5 hodiny týdně.
1. ročníky denní formy nástavbového vzdělávání využívají počítačové
zpracování zejména v závěru školního roku, kdy si teoretické znalosti
a praktické dovednosti z účtování tzv. „v ruce“ mohou procvičit i na
počítači a kdy již nejsou učebny vybavené počítači tak vytíženy
(počítače slouží také pro výuku administrativy a korespondence a jejich
vytíženost společně s účetnictvím obchodníků je během roku poměrně
vysoká).
Různé - školení a další vzdělávání členů komise Účetnictví:
Učitelky vyučující Účetnictví a Daňovou evidenci se vzdělávaly
především samostudiem odborné literatury a daňových zákonů.
Kromě toho se členky komise zúčastnily školení zaměřeného nejen
odborně – např. na elektronickou evidenci tržeb, ale i na témata
související s maturitními zkouškami – školení zadavatelů, předsedů
maturitních komisí, maturitních komisařů, seminářů k šikaně žáků atd.
Pokud by byla možnost odborného školení i v následujícím školním
roce, členky komise by je rády uvítaly.
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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.
Náborové akce:
Ve školním roce 2016/17 jsme se zúčastnili náborových akcí
pořádaných Magistrátem hl. m. Prahy, Městskou částí Praha 9,
Kulturním domem v Kolíně a na Kladně.
Dny otevřených dveří ve škole připravily učitelky OV za účasti SPV
a zástupců prodejen. Žáci školy se aktivně podíleli na průběhu akce,
prováděli zájemce budovou a ze svého pohledu informovali o studiu.
Přijímání žáků:
Pro školní rok 2017/18 byla vyhlášena 3 kola přijímacího řízení na
obory Obchodník, Prodavač a Operátor skladování. Průběžně jsou
přijímáni žáci do vyšších ročníků.
Závěrečné praktické zkoušky:
Praktickou část závěrečné zkoušky skládali žáci 3. ročníků na
prodejnách, kde vykonávali odborný výcvik. Všichni žáci v této části
prospěli. V měsíci září budou vykonávat jednotnou závěrečnou zkoušku
ti, kteří neuzavřeli 3. ročník v řádném termínu.
Praktická maturitní zkouška:
Žáci čtvrtého ročníku úspěšně vykonali praktickou maturitní zkoušku.
Různé:
- UOV připravují smlouvy pro příští školní rok, organizaci
souvislých praxí oboru Obchodník, rozdělují žáky na jednotlivá
pracoviště.
- Žáci 2.F oboru Operátor skladování se zúčastnili exkurze do
centrálních skladů firem Datart, Ahold a XXXLutz. Zde získali
informace o činnostech a náplni práce zaměstnanců v centrálních
skladech. Ve 3. ročníku bude pro Operátory skladování
zajišťován odborný výcvik v těchto firmách.
- Plnoletí žáci oboru Operátor skladování složili zkoušky pro
obsluhu vysokozdvižných vozíků.
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- Zástupkyně ředitele pro OV zpracovává nový organizační řád
odborného výcviku.
- Od září 2017 nastoupila nová učitelka odborného výcviku.
- 31. 5. 2017 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. 2013 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání
Kategorie a názvy vyuč. předmětů

Zkratky
vyuč. předm.

Povinné – všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura

ČJL

Estetická výchova

EV

Cizí jazyk

Počet týdenních
vyučovacích hodin
1.

2.

3.

2

1

1

1

Celkem
týdenní
poč. hod.

Počty
vyuč.
hodin

4

129

1

33

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

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

2

66

Zeměpis

ZEM

1

1

30

Povinné - odborné

1

1

Zbožíznalství

ZB

2

2

2

6

192

Odborný výcvik

OV

15

17,5

17,5

50

1597,5

32

34,5

34,5

101

3229,5

Celkem povinné

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

TTK

Lyžařský výcvikový kurz

LVK
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1

1

1

3

zařazen do prvního ročníku

66-51-H/01 Prodavač
Školní vzdělávací program Prodavač
Platnost od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání
Kategorie a názvy vyuč. předmětů

Zkratky
vyuč. předm.

Povinné – všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura

ČJL

Estetická výchova

EV

Cizí jazyk

Počet týdenních
vyučovacích hodin
1.

2.

3.

2

1

1

1

Celkem
týdenní
poč. hod.

Počty
vyuč.
hodin

4

129

1

33

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

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

2

66

Zeměpis

ZEM

1

1

30

Povinné - odborné

1

1

Zbožíznalství

ZB

2

2

2

6

192

Odborný výcvik

OV

15

17,5

17,5

50

1597,5

32

34,5

34,5

101

3229,5

Celkem povinné

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

TTK

Lyžařský výcvikový kurz

LVK
60

1

1

1

3

zařazen do prvního ročníku

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.

Povinné – všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura

ČJL

Estetická výchova

EV

Cizí jazyk

Počet týdenních
vyučovacích hodin
1.

2.

3.

2

1

1

1

Celkem
týdenní
poč. hod.

Počty
vyuč.
hodin

4

129

1

33

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

Ekonomika

EK

1

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

4

129

Zeměpis

ZEM

1

1

30

Povinné - odborné

1

2

1,5

Zbožíznalství

ZB

2

2

2

6

192

Odborný výcvik

OV

15

17,5

17,5

50

1597,5

32

34,5

34,5

101

3229,5

Celkem povinné

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

TTK

Lyžařský výcvikový kurz

LVK
61

1

1

1

3

zařazen do prvního ročníku

66-41-L/01 Obchodník
Platnost od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání
Kategorie a názvy vyuč. předm.
Povinné – všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura

ČJL

Estetická výchova

EV

Cizí jazyk I.
Konverzace v cizím jazyce
Cizí jazyk II.
Občanská nauka
Dějepis

Počet týdenních
vyučovacích hodin

Zkratky
vyuč. předm.

AJ/NJ

Počty
vyuč.
hodin

1.

2.

3.

4.

2

2

12

13

9

279

21

11

2

60

3

12

378

1

2

60

3

3

KCJ

3

1
1

AJ/NJ

Celkem
týdenní
poč.hod.

2

ON

1

D

2

2
1

2

1

1
2

8

252

1,5
1

21

4

126

1

17,5

2

66

1,5

1
34,5

1

27

4

132

2

Multikulturní soužití

MS

Základy přírodních věd

ZPV

2

2

Matematika

M

2

2

3

2

9

285

Tělesná výchova

TV

2

2

2

2

8

252

Ekonomika

EK

2

2

2

2

8

252

Obchodní provoz

OP

2

2

2

3

9

279

Písemná a elektronická komunikace

PEK

2

1

3

99

Účetnictví

ÚČ

Informační a komunikační technologie

IKT

Psychologie obchodování

PSO

Hospodářský zeměpis

HZ

Právní nauka

PN

Zbožíznalství

ZB

2

2

Odborný výcvik

OV

6

32

Povinné - odborné

1

2

3

3

8

246

2

2

2

7

219

2

66

1

33

2

2

54

2

3

9

279

6

6

3

21

684

33

32

34

131

4128

2
1

Celkem povinné
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

Lyžařský výcvikový kurz

LVK

2

2

2

2

8

zařazen do prvního ročníku

62

66-41-L/01 Obchodník
Platnost od 1. 9. 2014 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání
Celkem
Zkratky
Počet týdenních
týdenní
vyuč.
předm.
Kategorie a názvy vyuč. předm.
vyučovacích hodin
poč.hod.
Povinné – všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura

ČJL

Estetická výchova

EV

Cizí jazyk I.
Konverzace v cizím jazyce
Cizí jazyk II.
Občanská nauka
Dějepis

AJ/NJ

1.

2.

3.

4.

2

2

12

13

9

279

21

11

2

60

3

12

378

1

2

60

3

3

KCJ

3

1
1

AJ/NJ

Počty
vyuč.
hodin

2

ON

1

D

2

2
1

2

1

1
2

8

252

1,5
1

21

4

126

1

17,5

2

66

1,5

1
34,5

1

27

4

132

2

Multikulturní soužití

MS

Základy přírodních věd

ZPV

2

2

Matematika

M

3

2

3

2

10

318

Tělesná výchova

TV

2

2

2

2

8

252

1

1

27

Cvičení z matematiky

CVM

Povinné - odborné
Ekonomika

EK

2

2

2

2

8

252

Obchodní provoz

OP

2

2

2

3

9

279

Písemná a elektronická komunikace

PEK

2

1

3

99

Účetnictví

ÚČ

Informační a komunikační technologie

IKT

Psychologie obchodování

PSO

Hospodářský zeměpis

HZ

Právní nauka

PN

Zbožíznalství

ZB

2

2

Odborný výcvik

OV

6

33

1

2

3

3

8

246

2

2

2

7

219

2

66

1

33

2

2

54

2

3

9

279

6

6

3

21

684

33

32

35

133

4188

2
1

Celkem povinné
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

Lyžařský výcvikový kurz

LVK

2

2

2

2

8

zařazen do prvního ročníku

63

66-41-L/01 Obchodník
Platnost od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání
Celkem
Zkratky
Počet týdenních
týdenní
vyuč.
předm.
Kategorie a názvy vyuč. předm.
vyučovacích hodin
poč.hod.
Povinné – všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura

ČJL

Estetická výchova

EV

Cizí jazyk I.
Konverzace v cizím jazyce
Cizí jazyk II.
Občanská nauka
Dějepis

AJ/NJ

1.

2.

3.

4.

2

2

12

13

9

279

21

11

2

60

3

12

378

1

2

60

3

3

KCJ

3

1
1

AJ/NJ

Počty
vyuč.
hodin

2

ON

1

D

2

2
1

2

1

1
2

8

252

1,5
1

21

4

126

1

17,5

2

66

1,5

1
34,5

1

27

4

132

2

Multikulturní soužití

MS

Základy přírodních věd

ZPV

2

2

Matematika

M

3

2

3

2

10

318

Tělesná výchova

TV

2

2

2

2

8

252

1

1

27

Cvičení z matematiky

CVM

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

Informační a komunikační technologie

IKT

Psychologie obchodování

PSO

Hospodářský zeměpis

HZ

Právní nauka

PN

Zbožíznalství

ZB

2

2

Odborný výcvik

OV

6

33

1

2

3

3

8

246

2

2

2

7

219

2

66

1

33

2

2

54

2

3

9

279

6

6

3

21

684

33

33

35

134

4221

2
1

Celkem povinné
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

Lyžařský výcvikový kurz

LVK

2

2

2

2

8

zařazen do prvního ročníku

64

66-41-L/01 Obchodník
Platnost od 1. 9. 2016 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání
Celkem
Zkratky
Počet týdenních
týdenní
vyuč.
předm.
Kategorie a názvy vyuč. předm.
vyučovacích hodin
poč.hod.
Povinné – všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura

ČJL

Estetická výchova

EV

Cizí jazyk I.
Konverzace v cizím jazyce
Cizí jazyk II.
Občanská nauka

AJ/NJ

1.

2.

3.

4.

2

2

12

13

9

279

21

11

2

60

3

12

378

2

3

87

3

3

KCJ

3

1
1

AJ/NJ

Počty
vyuč.
hodin

2

2

1

1
2

8

252

1,5
1

21

4

126

1

17,5

2

66

2

ON

1

D

2

ZPV

2

2

1,5

34,5

4

132

Matematika

M

3

2

2

3

10

312

Tělesná výchova

TV

2

2

2

2

8

252

Ekonomika

EK

2

2

3

3

10

312

Obchodní provoz

OP

2

2

2

3

9

279

Písemná a elektronická komunikace

PEK

2

1

3

99

Účetnictví

ÚČ

Informační a komunikační technologie

IKT

Psychologie obchodování

PSO

Hospodářský zeměpis

HZ

Právní nauka

PN

Zbožíznalství

ZB

2

2

Odborný výcvik

OV

6

33

Dějepis
Základy přírodních věd

1

2

Povinné - odborné

1

2

3

3

8

246

2

2

2

7

219

2

66

1

33

2

2

54

3

2

9

285

6

7

2

21

687

33

34

34

134

4224

2
1

Celkem povinné
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

Lyžařský výcvikový kurz

LVK

2

2

2

2

8

zařazen do prvního ročníku

65

64-41-L/51 Podnikání
Platnost od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání
Kategorie a názvy vyuč. předmětů

Zkratky
vyuč. předm.

Všeobecně vzdělávací

Počet týdenních
vyučovacích hodin
1.

2.

Celkem

Počty
vyuč.
hodin

Český jazyk a literatura

ČJL

2

3.
3

5

156

Literární seminář

LS

1

51

2

63

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

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

1

1

30

34

67

2119

Cizí jazyk

Odborné
Ekonomika podniku

Cičení z matematiky

CVM

Celkem hodin týdně

33

Pro žáky, kteří se nemohou účastnit pohybových aktivit, je připraven vyučovací předmět:
Teorie tělesné kultury (nahrazuje
TV u uvolněných žáků)

TTK

Odborná praxe 1. ročníku

66

2

2

4

64-41-L/51 Podnikání
Platnost od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem – dálková forma vzdělávání
Kategorie a názvy vyuč. předmětů

Zkratky
vyuč. předm.

Všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura

ČJL

Literární seminář

LS

Cizí jazyk

Počet týdenních
vyučovacích hodin
1.

2.

3.

20

3.
20
3
10

2
27
2

5
20
1
10
3
10
2

4
18
2
9
2

AJ/NJ

30

Občanský základ

OZ

10

Multikulturní soužití

MS

Matematika

M

30

Environmentalistika

ENV

10

Konverzace v cizím jazyce

KCJ

Informatika

INF

Počty
konzultačních
hodin za dobu
vzdělávání

67
10
68
29
10

30
1

4
27
2

3

33

10

10

9

19

20

20

9

49

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

Učební praxe
Celkem konzultačních hodin
za školní rok

UP

87

Odborné
Ekonomika podniku

10
210

67

10

210

10
189

609

64-41-L/51 Podnikání
Platnost od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem – dálková forma vzdělávání
Kategorie a názvy vyuč. předmětů

Zkratky
vyuč. předm.

Všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura

ČJL

Literární seminář

LS

Cizí jazyk

Počet týdenních
vyučovacích hodin
1.

2.

3.

20

3.
20
3
10

2
27
2

5
20
1
10
3
10
2

4
18
2
9
2

AJ/NJ

30

Občanský základ

OZ

10

Multikulturní soužití

MS

Matematika

M

30

Environmentalistika

ENV

10

Konverzace v cizím jazyce

KCJ

Informatika

INF

Počty
konzultačních
hodin za dobu
vzdělávání

67
10
68
29
10

30
1

4
27
2

3

33

10

10

9

19

20

20

9

49

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

Učební praxe
Celkem konzultačních hodin
za školní rok

UP

87

Odborné
Ekonomika podniku

10
210

68

10

210

10
189

609

X. Fotogalerie

Schváleno školskou radou dne:

Podpis předsedy školské rady

Mgr. Oldřich Hataš

Podpis ředitele školy

Ing. Ivo Krajíček
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