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I. Základní údaje o škole 

 

1) Název školy  

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

- příspěvková organizace 

 

 

2) Ředitel   

Ing. Ivo Krajíček  

tel. 222521908 

 

Stat. zástupkyně ředitele  

Mgr. Marcela Zavoralová   

tel. 224257904 

 

Zástupkyně ředitele pro teoretické vzdělávání 

Ing. Vladimíra Stěhulová 

tel. 224257904 

 

Zástupkyně ředitele pro odborný výcvik  

Bc. Vlasta Masaříková 

tel. 222516515 

 

e-mail   

sekretariat@ssob.cz 

 
 

3) Webové stránky 

www.ssob.cz 

 

 

4) Činnost a cílová kapacita 

Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech 

vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem          

a středního vzdělání s maturitní zkouškou.  

 

Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní stravování. 

 

Cílová kapacita počet 

Škola 1200 

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

kód název oboru 

cílová 

kapacita 

oboru 

poznámka 

64-41-L/51 Podnikání 180 denní studium 

66-41-L/51 Podnikání 270 dálkové studium 

66-41-L/01 Obchodník 360 denní studium 

66-51-H/01 Prodavač 270 denní studium 

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

 

 

6) Změny ve skladbě oborů vzdělávání/vzdělávacích programů oproti 

školnímu roku 2016/2017 

a) Nové obory:    0 

b) Zrušené obory/programy:   0 

  

  

7) Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb 

- Praha 2, Belgická 250/29; 

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

110 01 Praha 1, IČ: 00064581; 

- organizace je zřízena na dobu neurčitou; 

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

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

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

organizace do působnosti kraje Hlavní město Praha; 

- zřizovací listinou se ruší zřizovací listina organizace schválená 

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

znění pozdějších změn; 

- zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního 

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

1. 4. 2011; 

- změna zřizovací listiny příspěvkové organizace: 

o schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy    

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

o schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy    

č. 41/65 ze dne 11. 9. 2014 nabyla účinnosti dnem               1. 

1. 2015. 
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8) Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické 

osoby 

Škola má celkem 29 učeben, z toho 11 odborných (např. na výuku cizích 

jazyků, informační technologie, zbožíznalství, administrativy prodejny, 

účetnictví, odborný výcvik), 2 pro méně než 20 žáků, 2 tělocvičny, hřiště 

s umělým povrchem. 

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

 investiční akce:  

- Na základě usnesení Rady HMP č. 460 ze dne 6. 3. 2018 byl organizaci 

poskytnut investiční transfer ve výši 2635550,-- Kč (rozpočtové opatření 

na rok 2018 č. 5053) na akci: Výměna oken uliční fasády ve 3. a 4. NP. 

Akce byla dokončena v září 2018. 

- Na základě usnesení Rady HMP č. 1160 ze dne 22. 5. 2018 byl organizaci 

poskytnut investiční transfer ve výši 2565900,-- Kč (rozpočtové opatření 

č. 5116) na akci: Rekonstrukce západní fasády. Akce byla dokončena 

v září 2018. 

- Na základě usnesení Rady HMP č. 1160 ze dne 22. 5. 2018 byl organizaci 

poskytnut investiční transfer ve výši 2598000,00 Kč (rozpočtové opatření 

č. 5116)  na akci:  Výměna oken uliční fasády v 1. a 2. NP. Akce byla 

dokončena v září 2018. 

- Na základě usnesení Rady HMP č. 1618 ze dne 19. 6. 2018 byl organizaci 

poskytnut investiční transfer ve výši 2607200,00 Kč (rozpočtové opatření 

č. 5174)  na akci:  Rekonstrukce chodeb a recepce.  Akce bude dokončena 

v říjnu 2018. 

 

Kromě investičních akcí byly organizaci přiděleny neinvestiční prostředky 

na: 

- Na základě usnesení Rady HMP č. 460 ze dne 6. 3. 2018 byl organizaci 

poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 2642200,- Kč a na základě 

usnesení Rady HMP byl organizaci poskytnut neinvestiční příspěvek ve 

výši 331200,--Kč na akci Oprava dvorních fasád 2. Akce byla dokončena 

v září 2018. 

 

Během hlavních prázdnin byla provedena oprava silnoproudé 

elektroinstalace, datových rozvodů a multimediálních rozvodů v učebně 

administrativa prodejny. 
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Byla provedena oprava prasklé kanalizační stoupačky pro umyvadla ve 

třetím patře. V šatnách v malé tělocvičně byly vyměněny 4 ks radiátorů. 

Dále byla během prázdnin provedena výmalba učebny č. 10 a č. 11, a to 

včetně škrábání původní malby, stěrkování a sádrování stěn. 

 

V tomto školním roce bylo zakoupeno: 

- 28 ks regálů kovových 

- 1 ks stůl na stolní tenis  

- 25 ks PC žákovských DELL Optiplex 390i5 

- 1 ks oboustranný scanner 

- 2 ks tablet ASUS Zenpad 10.1 

- 4 ks dekorační obraz do vestibulu školy 

- 3 ks notebook Dell inspiron 

- 4 ks stolů do P2 

- 2 ks židle ASYN s područkami 

- 9 ks reproduktory Genius do učeben 

- 17 ks židle žákovská Pinna zelená do uč. IKT 

- 50 ks token Safe Net e 5110 Java/80K, black 

- 2 ks nástěnný obraz – švábi a škůdci – na výuku ZB 

- 1 ks Mbot Robot Kit – Stem – na výuku IKT 

- 1 ks Elektronická stavebnice Arduino Starter Kit 

- 3 ks hasicí přístroj 

- 2 ks mobilní telefon Nokia 332a 

- klimatizace Daikin do serverovny 

- rozvaděč 19“ RACK stojanový 

- 5 ks prezentér na výuku 

- externí vypalovačka LG  

- 2 ks bezdrátová myš 

  

 

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). 
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Tělocvičny jsou vybaveny: 

2x doskočiště na skok vysoký, 2x švédská bedna, 2x koza, 4x švédská 

lavička, 1x kompresor, stojany a laťka na skok vysoký, 2,5 m kladina,         
2x odrazový můstek, 2x trampolína kulatá, několik žíněnek, branky na 

florbal a příslušenství, 2x stůl na stolní tenis a příslušenství, míče, 

švihadla, činky, medicimbaly, 2x radiomagnetofon, 3x deska na 

košíkovou s košíky, ribstole, 5x sada sportovních dresů (basketbal             

a kopaná), 4x posilovací stroj. 

K dispozici je zrekonstruované venkovní hřiště s umělým povrchem. 

 

Výuka žáků probíhá v jedné školní budově. Odborný výcvik i odborná 

praxe jsou realizovány ve střediscích praktického vyučování a smluvních 

pracovištích mnoha obchodních firem. Výhodou je realizace odborného 

výcviku v reálném pracovním prostředí prodejen, obchodních center, 

hypermarketů a supermarketů 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 

členové 

PhDr. Jitka Bačuvčíková 

 

zástupce pedagogických pracovníků 

Ing. Jan Kosek 

Bc. Eva Mušinská 

 

zástupci za zřizovatele školy 

Lukáš Moudřík 

Monika Odlerová 

 

zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců 

nezletilých žáků 



7 

 

II. Pracovníci právnické osoby 

 

1) Pedagogičtí pracovníci 

a) počty osob 
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4 4 35 30,1 0 0 39 34,1 

 

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

škola 

počet pedagogických pracovníků  
celkem % z celkového 

počtu ped. prac. 

kvalifikovaných 38 97,44 

nekvalifikovaných 1 2,56 

 

c) věková struktura pedagogických pracovníků 

počet celkem 

ve fyzických 

osobách k  
31. 12. 2017 

v tom podle věkových kategorií 

39 

do 20 let 
21 – 30 

let 

31 – 40 

let 

41 – 50 

let 

51 – 60 

let 

61 a více 

let 

0 2 1 2 17 17 
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d) další vzdělávání pedagogických pracovníků 

se
m

in
ář

e 

 

počet zaměření 
počet 

účast. 
vzdělávací instituce 

1 
Algoritmizace – kam s ní? 

(ve školním vzdělávání) 
1 

JČMF + MFF UK 

 Praha 1 

1 
Problematika vzdělávání 

cizinců 
2 

PPP Praha 10, 

Francouzská 56 

2 
Seznámení s tématy 

třídnických hodin 1. část 
5 

1 
Seznámení s tématy 

třídnických hodin 2. část 
5 

1 

Posílení kompetencí 

pedagoga s využitím 

supervizního přístupu 

1 

1 
Setkání VP, MP – poradna 

nové pomůcky 
2 

1 
Rozvoj kariérního 

poradenství 
2 

NÚV 

1 SOP v ZZ 4 

1 

Podoby současné světové 

literatury – MZ, četba, práce 

s textem 

2 

Vzdělávací agentura 

DESCARTES 
1 

Malé hravé recepty do výuky 

němčiny 
1 

1 
Československo a naše země 

ve 20. století 
1 

1 Neverbální komunikace  2 

1 
EKOABECEDA – Umíme 

žít bez odpadů? 
1 Recyklohraní, o.p.s. SFŽP 

1 
Využití programu 

PowerPoint ve výuce 
4 

Vlastní zdroje – Ing. Ivo 

Krajíček 

1 

Využití programu 

PowerPoint ve výuce, tvorba 

šablony 

6 
Vlastní zdroje – Ing. Ivo 

Krajíček 

1 

Inspirace pro zvyšování 

kvality vzdělávání na úrovni 

školy 

1 ČŠI 

1 Šablony pro SŠ  1 NIDV 

1 
Třídnické hodiny, OSPOD, 

poruchy chování a učení 
2 KVP Vrbková 

1 
Jak na němčinu jako na 2. 

cizí jazyk 
1 POLYGLOT 

1 GDPR 2 MHMP, odbor školství 

1 GDPR ONLINE 41 BDO 
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1 Mnohočleny jako stavebnice 1 ZŠ Na Smetance 505/1 

1 
Řešení nevhodného chování 

u žáků s ADHD  
2 Agentura MAJESTIC 

1 
Rozvoj předpokladů 

k podnikavosti 1. část 
1 

VISK 
1 

Rozvoj předpokladů 

k podnikavosti 2. část 
1 

2 
Mobilní dotyková zařízení, 

nástroj pro inovaci výuky 
1 

1 Vzdálené řízení projektů 1 

 

e) jazykové vzdělávání a jeho podpora 

počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 

z toho 

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 9 

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 6,8 

 

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

se
m

in
ář

e 

počet zaměření 
počet 

účast. 
vzdělávací instituce 

1 Spisová služba 1  Archiv hl. m. Prahy 

1 

Účetnictví 

příspěvkových 

organizací zřízených 

územně 

samosprávnými celky 

- školství 

1 PARIS 
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III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání  

 

1) Počty tříd a počty žáků 

a) denní vzdělávání  

škola počet tříd  počet žáků  

SŠ obchodní 18 434 

 

 Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: 

- přerušili vzdělávání:   33   

- nastoupili po přerušení vzdělávání: 11  

- sami ukončili vzdělávání:  67    

- vyloučeni ze školy:   0  

-  nepostoupili do vyššího ročníku: 37, z toho nebylo povoleno opakování: 1     

- přestoupili z jiné školy:   35     

- přestoupili na jinou školu:  5 

- jiný důvod změny: 31 (přijetí do vyššího ročníku) 

      b) vzdělávání při zaměstnání  

škola počet tříd   počet žáků   

SŠ obchodní 3 55 

 

 Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: 

-  přerušili vzdělávání:   4  

-  nastoupili po přerušení vzdělávání: 1   

-  sami ukončili vzdělávání:  21  

-  vyloučeni ze školy:   0   

-  nepostoupili do vyššího ročníku: 6, z toho nebylo povoleno opakování: 0     

-  přestoupili z jiné školy:   1   

-  přestoupili na jinou školu:  0   

-     jiný důvod změny: 0 (přijetí do vyššího ročníku) 
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2) Průměrný počet žáků na třídu a učitele  

a) denní vzdělávání 

škola 
průměrný počet 

žáků na třídu  

průměrný počet 

žáků  

na učitele 

SŠ obchodní 21 16,25 

 

    b) vzdělávání při zaměstnání 

škola 
průměrný počet 

žáků na třídu  

průměrný počet 

žáků  

na učitele 

SŠ obchodní 18,3 55 

 

 

3) Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 
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4) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

a) denní vzdělávání 

škola 

SŠ obchodní 

prospělo celkem  322 

z celkového 

počtu žáků: 

prospělo s vyznamenáním 15 

neprospělo 37 

opakovalo ročník 23 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 256 

tj. % z celkového počtu žáků 68,5% 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka  125,5 

z toho neomluvených 23 

 

   b) vzdělávání při zaměstnání 

škola 
SŠ obchodní 

prospělo celkem 29 

z celkového 

počtu žáků: 

prospělo s vyznamenáním 2 

neprospělo 6 

opakovalo ročník 2 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 31 

tj. % z celkového počtu žáků 83,8% 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka  28,5 

z toho neomluvených 1,5 
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5) Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek  

a) Závěrečné zkoušky 

šk
o
la

 

 

 

 

SŠ obchodní 

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÉ 

ZKOUŠKY 

denní 

vzdělávání 

vzdělávání 

při 

zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 53 - 

z toho konali zkoušku opakovaně 1 - 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli 

připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 
13 - 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl 
s vyznamenáním 

7 - 

prospěl 44 - 

neprospěl 2 - 

b) Maturitní zkoušky - včetně absolventů z předcházejících školních roků  

 

šk
o
la

 

 

 

 

 

SŠ obchodní 

 

 

 

MATURITNÍ  

ZKOUŠKY 

denní 

vzdělávání 

vzdělávání 

při 

zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 38 15 

z toho konali zkoušku opakovaně 21 10 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli 

připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 
4 0 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl 
s vyznamenáním 

0 0 

prospěl 22 9 

neprospěl 16 6 
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c) Absolventi 2018: 

Obor vzdělání konali MZ prospěli % úspěšnosti 

Obchodník 18 11 61,11% 

Podnikání 

denní forma  
16 8 50% 

Podnikání 

dálková forma 
12 7 58,33% 

 

 Hodnocení ZZ 2018: 

Závěrečné zkoušky se konaly v červnu a září 2018 dle jednotného zadání. 

Prvním rokem se konaly na naší škole závěrečné zkoušky oboru Operátor 

skladování, jejichž struktura se poněkud odlišuje od ZZ oboru Prodavač. 

Součástí praktické zkoušky oboru Operátor skladování je obhajoba 

samostatné odborné práce, které se zhostili všichni žáci velice odpovědně 

a dobře. Celková úspěšnost ZZ oboru Operátor skladování byla 100%. 

 V obou tříletých oborech (Prodavač, Operátor skladování) byla úspěšnost 

 velmi vysoká, výuční list získalo 96 % žáků. 

 Hodnocení MZ 2018: 

Ve školním roce 2017/2018 úspěšně odmaturovala více jak polovina 

absolventů. Nejvyšší úspěšnosti bylo dosaženo ve čtyřletém oboru 

Obchodník, přestože ve srovnání s minulými lety byla úspěšnost tohoto 

oboru naopak nižší – neúspěšní byli žáci zejména v profilové části 

(nejvíce z maturitních předmětů: ekonomika a řízení podniku, praktická 

zkouška z účetnictví a obchodní praxe). Jednou z hlavních příčin je 

zvýšení náročnosti praktické zkoušky, kde bylo nově zařazeno i učivo 

z předmětu informační a komunikační technologie. Naopak ve společné 

části MZ se výsledky absolventů oboru Obchodník oproti minulým letům 

zlepšily. 
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6) Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2018/2019  
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počet přihlášek celkem  79 22 64 77 

počet kol přijímacího řízení celkem 3 3 3 2 

počet přijatých celkem včetně  

přijatých na autoremeduru 
75 22 36 47 

z toho v 1. kole 61 18 31 32 

z toho ve 2. kole 7 3 4 15 

z toho v dalších kolech 7 1 1 0 

z toho na odvolání 0 0 0 0 

počet nepřijatých celkem 4 0 28 27 

počet volných míst po přijímacím 

řízení  
11 8 20 10 

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 

1. ročníků pro školní rok 2018/2019 
Podnikání - 30 
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7) Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Bělorusko 2 

Bulharsko 1 

Čína 1 

Kyrgyzstán 1 

Moldavsko 1 

Slovensko 2 

Turecko 2 

Ukrajina 15 

Vietnam 5 

Celkem 30 

 

 

8) Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 

SŠO je otevřena vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Maximálně jim vychází vstříc a umožňuje jim přípravu pro další 

vzdělávání a kvalitnější zapojení do života. Na naší škole je naprosto 

běžné respektování odlišností a oceňování rozmanitosti. Pedagogický sbor 

dbá na vytváření atmosféry přijetí a podpory žáků, kteří vyžadují 

individuální přístup. Žáci jsou integrováni v běžných třídách. 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.  

V rámci preventivních činností ve školním roce 2017/2018 je akcentováno 

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

podporováno téma přijímání jinakosti druhých lidí jako důležité lidské 

hodnoty.    

 

 

9) Vzdělávání nadaných žáků a studentů 

Škola má žáky průměrné a mírně nadprůměrné, kteří se vzdělávají 

v kolektivu ostatních žáků. 
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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 žáků. Výsledky dle ŠVP jsou dobré, učivo 

 pochopitelné a přiměřené pro žáky dle jednotlivých oborů. 

 

 

Platnost ŠVP ve školním roce 2017/2018 

Prodavač 1. ročník  od 1. 9. 2017 

2. a 3. ročník od 1. 9. 2015 

Operátor skladování 
1. ročník od 1. 9. 2017 

2. a 3. ročník od 1. 9. 2015 

Obchodník 

1. ročník od 1. 9. 2017 

2. ročník  od 1. 9. 2016 

3. ročník od 1. 9. 2015 

4. ročník od 1. 9. 2014 

Podnikání   

denní forma 

1. ročník  od 1. 9. 2017 

2. ročník od 1. 9. 2015 

Podnikání  

dálková forma 

1. ročník  od 1. 9. 2017 

2. a 3. ročník od 1. 9. 2015 
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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 

- 

V. Aktivity právnické osoby 

 Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 
 

1) Výchovné a kariérové poradenství 

Vzdělávání na naší škole přispívá k socializaci žáků a připravenosti na 

běžný občanský život. Stejně tak přispívá k lepšímu přístupu majoritní 

společnosti k lidem se zdravotním postižením, sociokulturním či jiným 

znevýhodněním.  

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

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

umožněna „Úprava organizace vzdělávání“. Tito žáci reprezentují ve 

svých kategoriích Českou republiku. Také se úspěšně podílejí na 

reprezentaci naší školy.  

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.  

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 se vždy vychází z konkrétního 
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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, patří poskytnutí delšího 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.). 

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.  

Učitelům je poskytnuto metodické vedení a jsou proškoleni, jak pracovat 

se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání těchto 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 úspěšné 

vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb.  

Školní poradenské pracoviště pravidelně spolupracuje s pedagogicko-

psychologickou poradnou (PPP pro Prahu 1, 2 a 4 Praha 2, Francouzská 

56) s paní PhDr. Olgou Folprechtovou Pohlovou.  Ta pravidelně každý 

měsíc dochází do školy a společně se školním pedagogickým pracovištěm 

konzultují se žáky.  

V současné době, vzhledem k navýšenému počtu žáků se SVP, vypomáhá 

v konzultaci speciální pedagog PhDr. Lucie Moravcová. Škola je ve 

stálém kontaktu s ředitelkou PhDr. Galinou Jarolímkovou, která nám 

velmi pomáhá s řešením problémů některých žáků a nabízí možnou 

alternativu.  

Školní pedagogické pracoviště spolupracuje s paní PaedDr. Lenkou 

Maruškovou, speciální pedagožkou. Ta se zaměřuje na metodiku 

prevence. 5 učitelek naší školy včetně školního metodika prevence            

a výchovné poradkyně školy se zúčastnilo semináře „Třídnická hodina“ 

blok I. a II.    

Dále se učitelky, včetně zástupkyně ředitele, zúčastnily supervize 

pořádané pedagogicko-psychologickou poradnou. Supervize jsou důležité 

pro neustálý profesní rozvoj školního poradenského pracoviště a také 

nutné pro psychohygienu. Probíhají každé 1. úterý v měsíci. Učitelé mají 

příležitost besedovat s osobami se zdravotním znevýhodněním, 

zdravotním postižením anebo s odborníky, kteří s osobami se speciálními 

potřebami pracují.  
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Školní poradenské pracoviště neustále rozvíjí nabídku svých služeb. 

Zároveň udržuje služby a aktivity se stávajícími 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 i žákům a rodičům.  

Rodiče služby využívali ke konzultacím o studijních trajektoriích svých 

dětí, prospěchu a chování, případně aktuálních obtížných situacích žáků. 

Školní pedagogické pracoviště je také k dispozici rodičům ve všech 

termínech třídních schůzek.  

Častým tématem ŠPP jsou: 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).   

Dalším tématem konzultací je 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.  

Konzultace žáků se týkaly i kariérového a profesního poradenství, 

osobních a rodinných problémů, schopností, stejně jako výukových 

(učební styly) a vztahových témat. 

Ve třídě 1.F oboru Prodavač + Operátor skladování a třídě 2.E oboru 

Prodavač proběhl seminář „Minimalizace šikany – Práce se třídou“ za 

přítomnosti ředitelky ZŠ Jihočeského kraje Mgr. Markéty Bajerové. Žáci 

byli velmi pozitivně naladěni a seminář hodnotili jako „Velmi dobrý“.   

Podobný seminář proběhl ve třídě 2.A oboru Obchodník a 2.E oboru 

Prodavač za přítomnosti lektora Mgr. Pavla Dosoudila z oddělení 

metodika prevence zastoupený Magistrátem hl. města Prahy. Na toto téma 

proběhla i Konference „Kyberšikana“ řízená Mgr. Janou Havlíkovou.  

Jako velmi přínosný projekt hodnotili žáci „Protidrogový vlak“, který 

naše škola navštívila poprvé před třemi lety. Stále má velký ohlas. Stejně 

tak projekt „Bezpečnost v dopravě“ pořádaná v Kongresovém centru pod 

záštitou Magistrátu hlavního města Prahy. 

Metodička prevence se také účastnila Dnů otevřených dveří a akce Schola 

Pragensis, kde prezentovala službu školního poradenského pracoviště.  
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V rámci preventivních činností v letošním školním roce je stejně tak jako 

v roce minulém akcentováno zejména téma tolerance, boje proti rasismu, 

xenofobii a u žáků je podporováno téma přijímání jinakosti druhých lidí 

jako důležité lidské hodnoty.    

Výchovná poradkyně a školní metodička prevence absolvovaly vzdělávací 

seminář „Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS“. 

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Výchovná poradkyně i metodička prevence provádí individuální 

konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci o možnostech dalšího 

studia, poskytují pomoc při rozhodování o další vzdělávací cestě žáka 

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

povolání, při volbě zaměstnání). Žákům maturitních tříd předávají 

nabídky s možností dalšího studia na vysokých školách, vyšších 

odborných či jazykových školách a ve škole jsou umístěny informační 

nástěnky s nabídkami profesního uplatnění aj. 

 

 

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. 

Výchovná poradkyně 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.). 
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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 výchovná poradkyně a 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 je minimální preventivní 

program, který je systémovým prvkem v realizaci preventivních aktivit na 

naší škole.  

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovnou poradkyní            

a školní metodičkou prevence, na jejich poskytování však participují         

i další pedagogové školy.  

Rámcové náplně školního metodika prevence a výchovného poradce jsou 

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

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 

 

Školní metodička prevence pracuje v oblasti prevence sociálně 

nežádoucích jevů. Zaměřuje se především na záškoláctví, šikanu, 

závislosti, násilí, vandalismus a další sociálně patologické jevy.   

Výchovná poradkyně a školní metodičky 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 i na 

pracovištích praktického vyučování jak ze strany učitelů, tak i žáků mezi 

sebou.  

Spolupráce s učiteli je velmi dobrá, stejně tak jako s instruktory 

odborného výcviku na pracovištích praktického vyučování. Žáci si na 

pomoc učitelů zvykli a sami přicházejí za výchovnou poradkyní a školní 

metodičkou 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.  
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Škola, formou dotazníků, zjišťovala u žáků spokojenost s životek ve škole 

a s úrovní výuky a jejich návrhy na zlepšení. Výchovná poradkyně 

spolupracovala po celý školní rok s pedagogicko-psychologickou 

poradnou a docházela na pravidelná měsíční setkání. Tam, společně 

s ostatními výchovnými poradci jiných škol, se zúčastnila různých besed  

a školení.  

Během školního roku pomáhala naše škola občanskému sdružení Život 

dětem. Naši žáci pomáhali s prodejem předmětů. Výtěžek prodeje byl 

určen pro pomoc těžce handicapovaným dětem, které jsou stabilně 

odkázány na domácí péči svých rodičů, zejména maminek, a to na 

zakoupení různých rehabilitačních a zdravotnických pomůcek, invalidních 

vozíčků, zdravotních kočárků apod. k usnadnění nezbytné péče, kterou 

jejich stav vyžaduje.  

Za tuto účast naše škola dostala poděkování a vyčíslení částky, kterou za 

prodané předměty získala a předala občanskému sdružení. Poděkování 

jsme dostali od ředitelky nadace Život dětem paní Křepelkové.  

Výsledky průzkumu na naší škole odpovídají celospolečenskému trendu. 

Dosvědčují to i zkušenosti ostatních kolegů a pracovníků z pedagogicko-

psychologické poradny, se kterými se pravidelně setkáváme a sdělujeme 

si poznatky ze svých škol. 

Na naši školu docházela pravidelně každý měsíc PhDr. Olga Folprechtová 

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. Folprechtová Pohlová žáky 

do své poradny pro vypracování posudku na uzpůsobení podmínek 

dosavadního průběhu vzdělávání.   

 

 

3) Ekologická výchova a environmentální výchova 

Ve školním roce 2017/2018 byla nově vytvořena zahrádka se zelení          

a květinami na dvorku školy. 

Na chodbách školy a v truhlících na oknech jsou umisťovány květiny. 

Tato květinová výzdoba je využívána rovněž u slavnostních příležitostí, 

jako jsou maturitní a závěrečné zkoušky, volby, setkání s bývalými 

zaměstnanci apod. 

Škola je zapojena do projektu „Recyklohraní“. V prostorách chodeb školy 

jsou rozmístěny kontejnery a sběrné nádoby pro sběr vysloužilého 

drobného elektrozařízení a baterií. Také třídíme recyklovatelný odpad 
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(papír, plasty, tetrapaky). V roce 2017 jsme odevzdali 916 kg starých 

elektrospotřebičů a v červnu 2018 420 kg. Od společnosti ASEKOL a. s. 

jsme obdrželi certifikát environmentálního vyúčtování, podle něhož naše 

škola významně přispěla k ochraně životního prostředí. 

Je rovněž organizován sběr aluminiového odpadu a sběr plastových víček. 

Pro sběr víček od PET lahví jsou ve třídách umístěny košíčky. 

Rovněž je organizován sběr starých mobilních telefonů. 

Naše škola spolupracuje s ekologickým spolkem Arnika. S lektorem 

Arniky ve škole proběhly dvě přednášky na téma odpady a další nakládání 

s tříděným odpadem. Žáci získali informace o současné situaci 

v odpadovém hospodářství, o možnostech energetického využití odpadů     

a předcházení jejich vzniku. Byli poučeni o povinnostech obcí a firem při 

nakládání s odpady. Přednášky byly doplněny videoprojekcí a na závěr 

proběhla diskuze. 

Na celý rok byla zapůjčena z Arniky panelová výstava „Řeky a povodně“. 

Informace z této výstavy obohatily teoretickou výuku ve vyučovacím 

předmětu environmentalistika. 

Žáci dvou tříd druhých ročníků oboru Obchodník a Prodavač a dvou tříd 

nástavbového studia navštívili výstavu v Národním muzeu „Světlo           

a život“. Výstava byla vhodná pro doplnění učiva fyziky, ekologie            

a environmentalistiky – vliv světelného záření na život v různých 

ekosystémech. Žáci písemně odpovídali na otázky vztahující se k tématu 

výstavy a vypracovali referáty a prezentace, ve kterých popisovali 

ekosystémy v okolí svého bydliště. 

V únoru 2018 se žáci prvních ročníků oboru Obchodník zúčastnili besedy 

Energie – budoucnost lidstva. Pořádající agentura Hejl servis, později 

vypsala soutěž „Co víš o energetice?“ Do korespondenčního kola soutěže 

se přihlásila čtyři tříčlenná družstva žáků naší školy. 

Žáci navštívili v rámci svého vzdělávání řadu exkurzí, například do 

Pivovaru  a agenturou EKODOMOV organizovaný blok exkurzí do 

čistírny odpadních vod Jesenice, do sklářské hutě Nenačovice                     

a kompostárny Želivec. 
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4) Multikulturní výchova 

Učivo předmětu multikulturní soužití se v oboru Prodavač od letošního 

školního roku přesunulo zpět do předmětu Občanská nauka. Látka se dala 

organicky včlenit do několika tematických celků. 

Součástí hodin multikulturní výchovy byla i letos návštěva Židovského 

muzea, která žáky zajímá. Dál se používají videonahrávky                          

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

Všechny tyto akce mají rozšiřovat multikulturní cítění žáků                        

a prohlubovat v nich toleranci. 

Základním motivem předmětu je snaha naučit žáky toleranci k minoritám 

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

Předmět byl původně koncipován jako teoretické obeznámení žáků 

s jinými kulturami a zvyky, doplněný o diskuse s vyučujícími                    

a vzdělávacími akcemi. 

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

musejí pružně reagovat na měnící se mezinárodní situaci a poskytnout 

větší prostor praktické části předmětu – diskusím o migrantech a jejich 

vlivu na většinovou společnost. 

Cílem tohoto předmětu je připravit mladou generaci na život v otevřené 

mnohokulturní demokratické společnosti. Měl by v žácích  pěstovat               

a rozvíjet toleranci a respekt k jiným etnickým, národním, kulturním             

a náboženským skupinám.  

Součástí látky je i výchova k trvale udržitelnému rozvoji a překonávání 

bariér mezi „bohatým severem a chudým jihem“. 

 

 

5) Výchova k udržitelnému rozvoji 

- v rámci výuky 

- při besedách s odborníky v rámci výuky  

- při každodenním působení na žáky 

 

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

- 

 

 

7) Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

- 



26 

 

8) Soutěže  

 Malá kopaná – říjen 2017 

 Celostátní soutěž PRODAVAČ 2018 v Ústí nad Labem – duben 

2018 

 

 

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 

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

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

- Smluvní pracoviště: 

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

Radomír Melíšek                         Praha 4, Za Zel. liškou 15 

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

Datart international a.s.    Praha 8, Křižíkova 34 

MASO ANO     Praha 7, Milady Horákové 6 

AUTO Styl a.s.     Praha 5, Jeremiášova 3 

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

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ  Praha 6, Pod Paťankou 217 

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

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

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

Jan Sváček      Praha 7, M. Horákové 78 

Elektrouniversal  Hořánek   Praha 6, Šedivého 3 

Bauhaus k.s.     Brno, Strážní 7 

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

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

Beno Říčany s.r.o.     Říčany, Říčanská 1818 
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Siko koupelny a.s.     Praha 9, Skorkovského 1310 

Tempus s.r.o.     Praha 6, Lužná 591 

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

Brazzale Moravia a.s.    Litovel, Tři dvory 98 

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

XLMX s.r.o.     Praha 5, Nárožní 1390/4 

Autopneu Novák, s.r.o.    Praha 9, Nad Vin. pot. 1446/2c 

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

VE-PA spol. s r.o.     Praha 1, V Jámě 1371/8 

Monika Barhoňová    Sedlčany, Za Nemocnicí 1066 

- Při zajišťování odborné praxe nástavbového studia je sociálním 

partnerem školy i Policie České republiky. 

 

 

11) Další vzdělávání realizované právnickou osobou 

- 

 

12) Další aktivity, prezentace 

a) Kurz obsluhy motorových vozíků 

 Žákům oboru vzdělání Operátor skladování bylo umožněno ve 

 spolupráci  s firmou DARART absolvovat kurz obsluhy 

 motorových vozíků. Kurz  úspěšně absolvovalo 5 žáků. 

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

s NÚV. 

 

c) Škola se zapojila do projektu 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Název projektu 02_16_042 SŠO, Praha 2  

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

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2017  

Celková doba realizace projektu 24 měsíců  

Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2019  

Dotace: 1 013 352,00  

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_042 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony 

pro SŠ a VOŠ. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
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c) Schola Pragensis 

23. 11. – 25. 11. 2017 

 

Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím odboru školství pořádal již 22. 

ročník přehlídky a nabídky pražských škol v Kongresovém centru 

Praha. 

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

a výchovné poradce s nabídkou studia na středních školách 

soukromých   i státních. 

Úsek odborného výcviku společně s vybranými žáky připravil 

koncepci výstavy. Technickou podporu zajistila firma Datart. 

Reklamní předměty dodaly firmy, kde žáci vykonávají odborný 

výcvik.  

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

uchazeče o studium. 

 

b) Náborové akce 

16. 10. – 19. 10. 2017  Kulturní dům Kladno 

16. 10. 2017    Městský společenský dům Kolín 

21. 11. 2017             ZŠ Rudná 

Učitelky odborného výcviku organizovaly a účastnily se těchto 

náborových akcí, aby seznámily zájemce s obory vzdělání Obchodník, 

Prodavač a Operátor skladování. Podaly informace o výuce 

teoretických předmětů a organizaci odborného výcviku a odborné 

praxe. 

 

c) Dny otevřených dveří 

12. 12. 2017 

10. 1. 2018 

23. 1. 2018 

UOV, někteří žáci a zástupci firem společně představili obory 

vzdělání žákům a jejich rodičům, kteří přišli k nám do školy. Byly jim 

podány informace, seznámili se s technickým vybavením školy           

a získali přehled o prodejnách, kde žáci vykonávají OV. Žákyně         

3. ročníku předvedly ukázky dárkového balení.  
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d) Maturitní ples 

 Ples třídy 4.A se konal dne 26. 1. 2018 v restauraci Občanská 

plovárna. 

Maturitní ples probíhal netradičně v prostorách restaurace                    

a přilehlého tanečního sálu v časovém rozmezí mezi 19. až 24. 

hodinou.  Program plesu byl doplněn vystoupením dívčí street 

danceové skupiny a vlastním tanečním vystoupením žáků                 

s půlnočním překvapením. Taneční hudbu zajišťoval DJ a velmi 

kladné ohlasy měl i výkon moderátora maturitního plesu. Průběh 

večera byl hodnocen žáky i rodiči jako velmi zdařilý, jak po stránce 

organizační tak i programové.  

 

 Ples třídy P2.A se konal dne 7. 2. 2018 v překrásném Majakovského 

sále v Národním domě na Vinohradech. Plesu se zúčastnili žáci 

s rodinou a přáteli, ze školy byly přítomny zástupkyně ředitele           

a třídní učitelka. Šerpování, slavnostní přípitek, krásná hudba, tanec 

s rodiči a přáteli bude pro všechny nezapomenutelným zážitkem. 

Plesem byli nadšeni nejen žáci s rodinami, ale i pedagogičtí 

pracovníci. Ples bude jednou z mnoha krásných vzpomínek na 

studentská léta strávená na naší škole. 

  

e) Kulturní a vzdělávací akce žáků: 

září  

2017 

2.D, 3.A Akce UAMK – bezpečnější mladí řidiči 

2.E Každý svého zdraví strůjcem 

říjen 

2017 

1.A, 1.B Divadlo ABC – O lakomé Barce 

P2.A Divadlo Rokoko – Čapek 

4.A, P2.A, 2.E, 

3.A 
Rudolfinum – Moderní umění 

4.A Židovské muzeum 

1.A, 1.B, 1.G, 

1.F, 1.D, 1.E 
Protidrogový vlak 

listopad 

2017 

P1.A, P1.B Akce UAMK – bezpečnější mladí řidiči 

1.A, 1.B Stavovské divadlo – Noční sezóna 

4.A Divadlo ABC – Proces 
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3.A Národní divadlo – Maryša 

1.A Kino Lucerna – Milada 

P1.A, P1.B Divadlo Kolowrat – Nemilovaná 

4.A, P2.A Divadlo ABC – V + W (hudební revue) 

2.F Pivovar Únětice 

prosinec 

2017 

P1.A, P1.B 
Divadlo ABC – Teror 

1.A, 1.B, 1.F, 1.G 
KC Vyšehrad – The Action 

(multimediální představení – BESIP) 

leden 

2018 

2.A, 2.D 
EKODOMOV – ekologická exkurze, 

ČOV, kompostárna, výroba skla 

1.B Kino Lucerna – Milada 

P1.B Kino Smíchov – Anděl Páně 

2.F Zemědělské muzeum 

P1.A, P1.B Betlémská kaple – vánoční výstava 

3.F Pražský hrad, návštěva betlému, Malá 

Strana 

2.A, P1.A, P1.B 
Divadlo Rokoko – Strýček Váňa 

P2.A Jízdárna Pražského hradu –

impresionismus 

2.A Betlémská kaple – výstava betlémů 

1.B Betlémská kaple, Staroměstské náměstí 

– kostel, tradice aj. 

leden 

2018 

1.A, 1.B  Národní divadlo – exkurze 

1.D Divadlo U Hasičů – Klára 3847 

3.A, P1.A, P1.A Divadlo pod Palmovkou – E + M 
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únor 

2018 

2.A 
Národní muzeum – výstava „Světlo       

a život“ 

3.D, 3.E Divadlo ABC – The Greatest Hits 

březen 

2018 

2.A, 3.A Divadlo Rokoko – Idiot 

1.G, 1.B Národní divadlo – exkurze 

1.G Billa Barandov – exkurze 

P1.A Divadlo Rokoko – Želary 

2.A, 3.A, P1.B Nika Theatre – anglické divadlo 

1.A,1.B,3.F Vinohradské divadlo – Romeo a Julie 

duben 

2018 

1.G Národní divadlo – Romeo a Julie 

1.E, P1.A, P1.B Divadlo Rokoko – Idiot 

květen 

2018 

1.A, 1.B, 3.A, 

P1.A, P1.B 
Divadlo U Hasičů – Peter Black 2 

3.F, 1.G Divadlo ABC – Voskovec a Werich 

P1.B 
Národní muzeum – výstava  „Světlo      

a život“ 

2.D 
HP TRONIC Jirny – automatizovaný 

sklad 

2.D 
Solvent Šestajovice – velkosklad 

drogerie 

červen 

2018 

2.A ČNB – expozice „Lidé a peníze“ 

P1.A 
Národní muzeum –  výstava „Světlo      

a život“ 

2.A Přednáška  „Cesta čaje“ 

 

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

téma, cíl akce 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.  

 

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 
 

PSSZ: 

a) druh kontroly - plánovaná kontrola plnění povinností v nemocenském 

pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

b) termín kontroly - 21. 6. 2018 

c) kontrolní zjištění: 

- plnění povinností v nemocenském pojištění = nedostatky nebyly 

zjištěny 

- plnění povinností v oblasti pojistného = nedostatky nebyly zjištěny 
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- plnění povinností v důchodovém pojištění = ze strany 

zaměstnavatele byla zabezpečena součinnost k řádnému provedení 

kontroly, zaměstnavatel byl informován o povinnosti uschovávat 

mzdové listy, účetní záznamy a další doklady pro účel důchodového 

pojištění. 

 

 

VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017 

1) Běžné výdaje 

Plnění dosažených výnosů 

Celkový objem výnosů z hlavní činnosti za hodnocený rok 2017 činil                

36 663 602,08 Kč.  

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

poskytnuta ve výši 21 383 281,00 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 81 328,00 Kč, dotace MŠMT 

určená na program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ 

(UZ 33052) ve výši 423 765,00 Kč, dotace na financování akce           

č. 10753 v rámci Operačního programu – Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

název projektu „02_16_042 SŠO Praha 2“ ve výši 608 011,20 Kč, 

dotace MŠMT určená na rozvojový program „Zvýšení platů 

nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ (UZ 33073) ve 

výši 85 961,00 Kč a dotace na provoz z rozpočtu zřizovatele (UZ 

00091) v objemu 14 161 300,00 Kč. 

Celkem činily přidělené prostředky z nároků na prostředky státního 

rozpočtu a rozpočtu zřizovatele 36 743 646,20 Kč.  

Objem přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu (MŠMT 

– UZ 33353) byl čerpán ve výši 21 383 281,00 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-12044/2017-1 ve výši 81 328,00 Kč (100,00 %), 

dotace MŠMT (UZ 33052) určená na program „Zvýšení platů 

pracovníků regionálního školství“ byla čerpána ve výši 398 975,28 Kč, 

tj. 94,15 %, dotace na financování akce č. 10753 v rámci Operačního 

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

SŠO Praha 2“ byla čerpána ve výši 27 076,60 Kč (4,45%), dotace 



34 

 

MŠMT určená na rozvojový program „Zvýšení platů nepedagogických 

zaměstnanců regionálního školství“ (UZ 33073) byla čerpána  ve výši 

78 694,26 Kč, což činí 91,55 %, a dotace na provoz z rozpočtu 

zřizovatele (UZ 00091) byla čerpána ve výši 14 161 300,00 Kč (100 

%). 

Celkový objem výnosů z vlastní činnosti včetně čerpání z fondů činí      

532 946,94 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 21 160,00 Kč.  

 

Struktura výnosů v roce 2017 

Výnosy 2017   Kč 

  dotace UZ 333 53 21 383 281,00 

 36 663 602,08 dotace UZ 330 34 81 328,00 

  dotace UZ 330 52 398 975,28 

  dotace UZ 330 63 27 076,60 

 dotace UZ 330 73 78 694,26 

  dotace UZ 00091 14 161 300,00 

  1. dotace celkem 36 130 655,14 

  čerpání FO 263 880,00 

  čerpání RF 0,00 

  čerpání IF 0,00 

  2. celkem čerpání fondů  263 880,00 

  výnos z prodeje služeb 11 690,31 

  ostatní výnosy z činnosti 255 446,00 

  úroky 1 930,63 

  3. výnosy z činnosti celkem 269 066,94 

  součet 1. + 2. + 3.  36 663 602,08 
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Struktura výnosů z vlastní činnosti (bez doplňkové činnosti) 

602   0320 výnosy za kopírování, vystavování druhopisů 11 690,31 

649 x  ostatní výnosy z činnosti 255 446,00 

  z toho:   

  649  030X    příjmy za školní akce hrazené žáky 213 750,00 

  649  033X    ostatní 20 536,00 

  
649  033X    smlouva mezi CERMATem a školou ve výši 

21 160,00 

662 úroky  1930,63 

   Celkem 269 066,94  

    Výnosy z doplňkové činnosti byly vytvořeny ve výši 451 496,32 Kč. Tyto 

 výnosy byly oproti minulému roku nižší o cca 21 tis. Kč.  

2) Dosažené náklady 

Celkové náklady hlavní činnosti byly za rok 2017 čerpány v objemu 

36 663 602,08 Kč. Oproti upravenému rozpočtu jsou tyto náklady čerpány 

na 97,14 %.  

Z toho náklady hrazené ze státního rozpočtu: 

UZ 333 53 byl čerpán v objemu 21 383 281,00 Kč, tj. 100 % z rozpočtu  

 a 58,32 % 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 81 328,00 Kč, tj. 100 

 % z přiděleného rozpočtu a 0,22 % z celkového objemu nákladů. 

UZ 330 52 dotace určená na program „Zvýšení platů pracovníků 

 regionálního školství“ byla čerpána ve výši 398 975,28 Kč, tj. 94,15 % 

 z přiděleného rozpočtu a 1,08 % z celkového objemu nákladů. 

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

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

 SŠO Praha 2“ byla čerpána ve výši 27 076,60 Kč, tj. 4,45 % z přiděleného 

 rozpočtu a 0,07 % z celkového objemu nákladů.  

UZ 330 73 - dotace MŠMT určená na rozvojový program „Zvýšení platů 

 nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ byla čerpána ve 
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 výši 78 694,26 Kč, tj. 91,55 % z přiděleného rozpočtu a 0,21 % 

 z celkového objemu nákladů.  

 Náklady financované zřizovatelem: 

UZ 00091 byl čerpán ve výši 14 161 300,00 Kč, tj. 100 % z přiděleného 

 rozpočtu a 38,62 % z celkového objemu nákladů. 

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

 výši  269 066,94 Kč. 

Upravený rozpočet celkových nákladů podle jednotlivých položek byl 

 čerpán takto: 

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

724 734,98 Kč, tj. 100,03 % rozpočtu.  

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

čerpání ve výši 553 120,38 Kč, tj. 100,02 % rozpočtu. 

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

8 493 072,60  Kč, tj. 99,99 % z přiděleného rozpočtu.   

d) Položka cestovné (účet 512) ve výši 12 506,60 Kč, tj. 104,22 % 

z přiděleného rozpočtu.   

e) Položka náklady na reprezentaci (účet 513) ve výši 17 107,69 Kč, 

tj. 100,63 % z přiděleného rozpočtu. 

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

1 922 599,81 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. 76,84 % z přiděleného rozpočtu. Na účtu 518 je rozpočtována 

částka ve výši 586,00 tis. Kč, ze které je čerpáno 7500,-- Kč. Jedná 

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

Operačního programu – Výzkum, vývoj a vzdělávání, název 

projektu „02_16_042 SŠO Praha 2“. Z tohoto důvodu je celkové 

čerpání na účtu 518 nižší oproti rozpočtu. 

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

a FO vykázáno čerpání v objemu 17 008 820,00 Kč, tj. 98,49 % 

z přiděleného rozpočtu. 

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

ve výši 5 729 343,00 Kč, tj. 99,99 % z přiděleného rozpočtu. 

i) U položek jiné sociální pojištění (účet 525) vykázáno čerpání 68 

238,00 Kč, tj. 97,48 % z přiděleného rozpočtu, zákonné sociální 
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náklady (účet 527) vykázáno čerpání ve výši 468 975,42 Kč, tj. 

100,43 % z přiděleného rozpočtu. 

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

240 165,91 Kč, tj. 91,84 % z přiděleného rozpočtu. 

k) Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) činí 604 051,00 Kč,               

tj. 99,35 % z přiděleného rozpočtu. 

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

750 174, 72 Kč, tj. 78,92 % z přiděleného rozpočtu. 

 

3) Hospodářský výsledek 

Hospodaření v hlavní činnosti je vyrovnané, výsledek hlavní činnosti, jak 

 vyplývá z předkládaných výkazů, je zisk ve výši 0 Kč.  

 

4) Čerpání účelových dotací 

Vypořádání dotací poskytnutých v roce 2017 ze státního rozpočtu – v Kč 

UZ název  

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2017 

Skutečné 

čerpání k 

31.12.2017 Vráceno do rozpočtu 

333 53 Celková dotace poskytnutá MŠMT 21 383 281,00 21 383 281 ,00 0 

330 34 

Dotace MŠMT určená na program 

"Podpora organizace a ukončování 

středního vzdělávání maturitní 

zkouškou" 81 328,00 81 328,00 0 

330 52 

Dotace MŠMT určená na program 

"Zvýšení platů pracovníků 

regionálního školství"   423 765,00 398 975,28 24 789,72 

330 63 

Dotace na financování akce č. 

10753 v rámci Operačního 

programu – Výzkum, vývoj a 

vzdělávání, název projektu 

„02_16_042 SŠO Praha 2“ 

608 011,20 27 076,60 

Rozdíl  580 934,60  

převeden do 

rezervního fondu 

 

 

 

330 73 

Dotace MŠMT určená na 

rozvojový program „Zvýšení platů 

nepedagogických zaměstnanců 

regionálního školství“ 85 961,00 78 694,26 7266,74 

 

CELKEM 22 582 346,20 21 969 355,14 

32056,46  

612 991,06 – 580 

934,60 (rezervní fond) 
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Vypořádání neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2017 z rozpočtu  

hl. m. Prahy: 

 

    

Upravený 

rozpočet  

k 31.12.2017 

Skutečné 

čerpání  

k 31.12.2017 

Vráceno do 

rozpočtu 

00091 provozní dotace 14 161 300,00 14 161 300,00 0 

  z toho: prostředky na platy 943 000,00 943 000,00 0 

             ONIV provozní 5 110 000,00 5 110 000,00 0 

  

Neinvestiční prostředky na opravu venkovní 

fasády dvorních traktů 1- usnesení Rady 

HMP č. 708 z 28.3.2017 

a usnesení Rady HMP č. 1562 z 20.6.2017 – 

dofinancování akce   

2 359 500,00 

330 400,00 

2 359 500,00 

330 400,00 0 

 

Neinvestiční prostředky na Opravu 

severního dvora včetně kanalizace – 

usnesení Rady HMP č. 708 z 28.3.2017 

a usnesení Rady HMP č. 2741 ze dne 

7.11.2017 – dofinancování akce  

2 420 800,00 

559 400,00 

2 420 800,00 

559 400,00 0 

 

Neinvestiční prostředky na opravu 

havarijního stavu oken a dveří - usnesení 

Rady HMP č. 785 z 4.4.2017         2 420 500,00 2 420 500,00 0 

 

Neinvestiční prostředky na opravu- výměna 

flexi hadiček - usnesení Rady HMP č. 1672 

z 27.6.2017         17 700,00 17 700,00 0 

    0 

  CELKEM 14 161 300,00 14 161 300,00 0 

 

5) Mzdová oblast 

Stanovený celkový limit na platy ze SR a MHMP  ve výši 16 588 384,00  

 Kč byl čerpán na 94,16 % (bez FO). Platy na doplňkové činnosti činí 

 98,68 tis. Kč. Ostatní osobní náklady na doplňkové činnosti činí 6,7 tis. 

 Kč. 

Limit ostatních osobních nákladů (UZ 333 53) stanovených částkou 

 175,00 tis. Kč byl vyčerpán na 100 %. 

OON (UZ 330 63) – šablony byl čerpán ve výši 6548,-- Kč. 

Odměny pracovníkům byly vyplaceny v rozsahu limitu stanoveného 

 Radou HMP, UZ 00091, v částce 943,00 tis. Kč, tj. 100 %. 

Čerpání fondu odměn bylo schváleno zřizovatelem (Usnesení RHMP        

 č. 1661 ze dne 27.6.2017 a č. 2743 ze dne 7.11.2017) celkem ve výši 

 500,00 tis. Kč, čerpáno ve výši 263 880,-- Kč. 



39 

 

6) Doplňková činnost  

Předmětem doplňkové činnosti školy je v souladu se zřizovací listinou 

 a živnostenským oprávněním především pronájem školní kuchyně                       

 a jídelny provozovateli školního stravování, pronájem tělocvičen a učeben 

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

 za užívání služebního bytu.  

Docílené celkové výnosy ve vztahu ke skutečnosti roku 2016 byly nižší      

 o cca 20 tis. Kč. 

Struktura výnosů doplňkové činnosti                           v tis. Kč 

 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Index 

2017/2016 

602  0001 
služby spojené s užíváním 

tělocvičen 193  178 188 190 163,5 0,86 

602  0002 
příjmy za topení v ŠJ 29  17 15 19 19,2 1,01 

602  0003 příjmy za přípravné kurzy k 

MZ 0 0 31 4 13,2 3,3 

603  0001 
pronájem učeben 8 9  5 10 6 0,6 

603  0002 
nájemné služební byt 93 93  93 93 93,4 1,004 

603  0003 pronájem prostor ŠJ  

od 1. 9. 2012 120  150 150 150 150 1,0 

604  0001 Výnosy z prodaného zboží 

(školní mikiny a trička) 0 0 8 1 1,5 1,5 

662  0001 
úroky z termínovaných 

vkladů 16 8  2 5 4,7 0,94 

        

  

  

  VÝNOSY CELKEM  459 455 492 472 451,5  

        

 

Skutečné celkové náklady DČ byly čerpány ve výši 234,1 tis. Kč, oproti 

 skutečnosti minulého roku byly tedy o 75,45 tis. Kč nižší. 
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Struktura nákladů doplňkové činnosti -  v tis. Kč 

 

 

 

v tis. Kč 

náklady 

2016 

náklady 

2017 

index 

2017/2016 

potraviny 0 0 0 0 0 X 

ostatní 

materiál 
0 0 1,5 0,3 3,9 13 

DDHM 0 9 0 45 12,9 0,28 

spotřeba 

energie 
61 50 50 51,5 46,8 0,91 

údržba, 

opravy 
5 22 70 57,4 4,5 0,078 

ostatní služby 

celkem 
12 14 12 24 7,7 0,32 

prodané zboží 0 0 7,5 1 1,5 1,5 

mzdové 

náklady+OO

N 

77 78 100 90,5 105,4 1,16 

zák. soc. 

pojištění 
19 19 25 22 25 1,136 

zák. zdrav. 

pojištění 
7 7 8 8 8,9 1,11 

zák. soc. nákl. 

(FKSP) 
1 1 1 1,3 2 1,54 

Penále 0 0 0 0 0 0 

dod.odv. daně 

z příjmu 
0 0 0 0 0 0 

odpisy 0 0 0 8,5 15,5 1,82 

CELKEM 182 200 275 309,5 234,1 0,75 
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 Hospodářský výsledek doplňkové činnosti za hodnocené období je zisk 

 v částce 217 410,44 Kč.  

Konečný hospodářský výsledek za obě dvě činnosti je zisk za hodnocený 

 rok ve výši 217 410,44 Kč. 

Na základě Pravidel pro finanční vypořádání hlavní činnosti škol 

 zřízených hl. m. Prahou a Pravidel doplňkové činnosti škol na rok 2017, 

 navrhujeme ze zisku z doplňkové činnosti v částce 217 410,44 Kč přidělit 

 do fondu odměn částku 170 000,00 Kč, tedy ve výši 78,2 % dosaženého 

 zisku, zbývající částku 47 410,44 Kč navrhujeme přidělit do fondu 

 rezervního.                                                                                                                                                                                                                                      

7) Investiční výdaje 

Zůstatek investičního fondu byl k 31. 12. 2016 vykázán ve výši             

 983 116,69 Kč. Vytvořené odpisy za rok 2017 jsou vykázány v objemu              

 619 531,00 Kč (včetně DČ). Zdroje investičního fondu (investiční 

 transfery MHMP) na rok 2017 byly vykázány v objemu 2 415 500,00 Kč. 

 Skutečné čerpání investičního fondu v roce 2017 bylo vykázáno v objemu  

 3 398 418,00 Kč. Celkový zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2017 je 

 evidován ve výši 619 729,69 Kč.  

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

 skutečnost za rok 2017 celkem: 

1) č. akce 43271000000  Výměna zářivkových osvětlovacích těles 

     za LED osvětlovací tělesa. Akce započata 

     v roce 2016. 

 Usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy       

 č. 25/17 ze dne 30.3.2017 bylo schváleno 

 ponechání nevyčerpaných investičních 

 prostředků z roku 2016 na tuto akci ve 

 výši 652 130,00 Kč. Tyto prostředky byly 

 vyčerpány v roce 2017 ze 100 %. 

 

2) č. akce 43658000000  Zřízení bezbariérového vstupu a úpravy 

     vstupního vestibulu. Usnesením Rady 

     HMP č. 1562 ze dne 20. 6. 2017 poskytnut 

     investiční transfer ve výši 2 415 500,00 

     Kč. Tato investiční akce byla v roce 2017 

     dokončena, prostředky vyčerpány na  

     100 %. 
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3) Usn. RHMP č. 705  2. etapa rekonstrukce elektrorozvodů – 

     strukturovaná  datová kabeláž ve výši 

     350 000,00 Kč. Vyčerpáno 249 340,00 

     Kč.  

 

 

4) Usn. RHMP č. 1806  Rada hlavního města Prahy schválila svým 

     usnesením ze dne 18. 7. 2017 využití  

     fondu investic ve výši 100 000,00 Kč na 

     technické zhodnocení budovy školy 
     (elektrorozvody pro audiovizuální  

     techniku do 11 učeben). Vyčerpáno 

     81.448,00 Kč. 

 

 

VIII. Další informace – hodnocení činnosti předmětových komisí 

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

Ve školním roce 2017/2018 se učitelé zaměřili na kultivovaný projev 

žáků s důrazem na srozumitelnost, souvislost, věcnost a správnost, dále 

na prohlubování estetického cítění, vytváření pozitivního vztahu ke 

kultuře a uvědomění si vzájemného propojení různých kultur 

v celosvětovém měřítku. Byl kladen důraz i na pochopení důležitosti        

a angažovanosti uměleckých děl v kontextu s daným společenským 

děním. 

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

kultivovaného ústního a písemného projevu žáků, rozvoj 

komunikačních schopností a dovedností. Byl kladen důraz na 

správné a srozumitelné vyjadřování bez pravopisných a stylistických 

chyb, rozvoj logického a kreativního myšlení (jazyková a stylistická 

cvičení, slohové práce, didaktické testy), na práci s jazykovým              

a uměleckým textem (četba, interpretace a porozumění textu, 

chronologické souvislosti). Probíhalo doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem a konzultace.  

U maturitních ročníků byl charakter výuky především zaměřen na  tři 

části státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury – byla 

sledována průběžná činnost žáků (jejich četba a usměrňovaná 

příprava charakteristiky uměleckých děl, slohová cvičení, 

interpretace textů, didaktické testy). Výsledky maturitní zkoušky 
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byly srovnatelné s minulým školním rokem: v didaktických testech 

neuspěla asi ¼ žáků, špatné výsledky většinou odpovídaly 

vědomostem v průběhu studia, nezájmu o četbu, nedostatečné 

přípravě – byla vyvozena závěrečná opatření (důraz na účast žáků 

v přípravném kurzu, dále na četbu, interpretaci textu, stylistická 

cvičení, literární a jazykové texty, spisovné vyjadřování). 

 

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

literárních směrů, skupin a významných světových a českých 

osobností. 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. 

 

c) 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 a prohlubování estetického            

a vlasteneckého cítění. 

Kulturní akce navazovaly na učivo především českého jazyka           

a literatury, historie, estetické výchovy. Předcházela jim informace     

o autorech a jejich tvorbě, kontextu doby, výkladu uměleckých 

směrů a hnutí. 

Žáci si prohloubili literární a historické vědomosti a estetické cítění 

se zřetelem na kultivovaný projev a rozvoj samostatného myšlení. 

Vytvářeli si pozitivní vztah ke kultuře a byl kladen důraz na 
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pochopení důležitosti a angažovanosti uměleckých děl v kontextu 

s daným společenským děním. Žáci byli vedeni k uplatňování 

estetických kritérií ve svém životním stylu a k vytváření estetického 

pracovního prostředí.  

 

2) Anglický jazyk 

Učitelé anglického jazyka ve školním roce 2017/2018 postupovali při 

výuce v souladu se ŠVP, na jehož základě byly vypracovány pro 

jednotlivé ročníky tematické plány učiva. Žáci byli pravidelně 

připravováni na didaktický test - poslech a čtení s porozuměním a na 

písemnou část MZ v průběhu celého školního roku. 

K procvičování byly používány testy z minulých let a současně i časopis 

BRIDGE, kde jsou každoročně zastoupena čísla, která jsou z velké části 

věnována komplexní přípravě k MZ včetně ústní zkoušky – tato část se  

probírala  hlavně podle  předepsaných učebnic konverzace s doplněním 

vybranými tématy na videích (např. v oblasti anglicky mluvících zemí). 

 

Výsledky letošních maturit byly velmi dobré, lepší než v minulém roce, 

ve srovnání se školami našeho zaměření. Vyššího bodového hodnocení 

dosáhli především žáci oboru Obchodník, ale i v nástavbovém studiu se 

nám celkově dařilo. 

Své znalosti si žáci maturitních ročníků měli možnost prohloubit 

v přípravném kurzu k MZ, který probíhal od ledna do března. (Možnost 

vyzkoušet si 

všechny části MZ včetně ústní zkoušky).  

 

V tomto školním roce jsme navštívili dvě divadelní představení 

v anglickém jazyce (THE WITCHES, PETER BLACK 2), která 

zpestřila školní výuku. 

 

U oborů Prodavač a Operátor skladování se pokračovalo v procvičování 

komunikace na všeobecná témata, běžných obchodních rozhovorů, 

odborné slovní zásoby a jednoduchého písemného projevu.  

 

Probíhaly náslechy u kolegů v průběhu školního roku i hospitace vedení 

školy. 

 

3) Německý jazyk 

Učitelé německého jazyka ve školním roce 2017/2018 postupovali při 

výuce v souladu se ŠVP, na jehož základě byly vypracovány pro 
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jednotlivé ročníky tematické plány učiva. V tomto školním roce se 

německý jazyk vyučoval pouze v oboru vzdělání Obchodník jako druhý 

cizí jazyk. 

Při výuce byly používány osvědčené moderní učebnice Direkt neu a pro 

rozšiřování slovní zásoby o odbornou obchodní terminologii učebnice 

Němčina za pultem. V odborné jazykové učebně byla využívána 

audiovizuální technika a příruční knihovna, učitelé doplňovali učivo 

dalšími  názornými  pomůckami,  připravovali  vhodné  texty,  obrázky, 

poslechová cvičení, žáci tvořili pro jednotlivé konverzační okruhy 

myšlenkové mapy a pracovali s německými časopisy Schuss a das Rad. 

Trvalým úkolem pro učitele NJ zůstává nutnost zatraktivňovat výuku, 

upozorňovat žáky na důležitost znalosti německého jazyka v našich 

územních podmínkách a přibližovat jim kulturu německy mluvících 

zemí. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat žákům s poruchami učení. 

V rámci předmětové komise NJ bylo projednáno zapojení učitelů do 

šablon. Předsedkyně předmětové komise NJ absolvovala 16 hodinový    

a 8 hodinový vzdělávací program na tato témata: Malé hravé recepty do 

výuky němčiny I. a II. a Jak na němčinu jako druhý cizí jazyk? 

Informace z těchto seminářů, ukázkový materiál a možnosti jeho využití 

byly projednány na předmětové komisi NJ. Učitelé NJ také vypomohli 

jako certifikovaní hodnotitelé u ústních maturitních zkoušek na SOŠ       

a gymnáziu. 

V průběhu roku si učitelé NJ vyměňovali pravidelně zkušenosti z práce 

při výuce, diskutovali a radili se, jak zkvalitňovat svou pedagogickou 

činnost, jak přistupovat k žákům, kteří jsou ohroženi školním 

neúspěchem, a vzbuzovat u nich větší zájem o studium. 

 

 

4) Matematika 

a) Předmětová komise konstatovala, že všichni vyučující matematiky 

splnili tematické plány. 

 

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

úlohách, většina žáků zvládá. 

 

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

zvláště písemné dělení a zlomky. 

 

d) Učivo abstraktního charakteru dělá problémy v 1. ročníku                   

oborů vzdělání Prodavač, Operátor skladování a Obchodník. Jsou to 

algebraické výrazy, řešení rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. 
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Ve vyšších ročnících obchodníka a nástavby je to analytická 

geometrie. 

 

e) Při řešení slovních úloh žáci často nerozumí danému textu, 

nesoustředí se na čtený text. 

 

5) Společenskovědní předměty 

Předmětová komise projednala výsledky dosažené v 1. pololetí školního 

roku 2017/18. 

Většina žáků základní učivo zvládla, ale projevují určité nedostatky 

v samostatném uvažování a schopnosti se přesně a pregnantně 

vyjadřovat. Vyučující se snaží tento nedostatek odstraňovat zvýšenou 

samostatnou prací s textem. 

Průměry ve společenskovědních předmětech se většinou pohybují okolo 

hodnocení – dobrý. Problémem našich žáků je většinou to, že se špatně 

orientují v dění okolo nás a neprojevují o ně zájem. Také proto 

absolvovali někteří vyučující v průběhu loňského školního roku školení 

na téma nejaktuálnějších otázek současnosti České republiky a své 

poznatky předali i ostatním kolegům. S touto problematikou průběžně 

seznamovali žáky v diskusních hodinách občanské nauky.  

Učivo předmětu Multikulturní soužití se v oboru Prodavač od letošního 

školního roku přesunulo zpět do předmětu Občanská nauka. Látka se 

dala organicky včlenit do několika tematických celků. 

Součástí hodin multikulturní výchovy byla i letos návštěva Židovského 

muzea, která se žákům zdá zajímavá. Dál se používají videonahrávky    

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

Všechny tyto akce mají rozšiřovat multikulturní cítění žáků                    

a prohlubovat v nich toleranci. 

 

 

6) Přírodovědné a technické předměty 

a) Učivo bylo řádně probráno podle tematických plánů. 

b) V letošním školním roce poprvé proběhly závěrečné zkoušky žáků 

oboru Operátor skladování. Organizace závěrečných zkoušek byla 

velmi zdařilá. Celkové hodnocení závěrečných zkoušek dopadlo 

velice pěkně – pět žáků ze šesti prospělo s vyznamenáním. 

c) Během obou pololetí realizovaly členky předmětové komise 

vzájemné hospitace. Získané poznatky využívaly ve své pedagogické 

práci. 
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d) Členové předmětové komise se zapojili do Šablon – Tandemová 

výuka na SŠ, Nové metody ve výuce na SŠ. Obě aktivity budou 

pokračovat i v následujícím školním roce, 

e) Žáci se zúčastnili soutěže „Co víš o energetice?“ 

f) Předmětová komise si v letošním školním roce scházela pravidelně. 

Členky předmětové komise s potěšením konstatovaly, že se jim 

dobře spolupracovalo. Na schůzích i mimo ně si vyměňovaly 

zkušenosti z jednotlivých tříd, poznatky o žácích a možnosti využití 

nových metod výuky. Sdělovaly si způsoby, jak žáky motivovat. 

Snažily se sjednotit požadavky na žáky a měřítka klasifikace v rámci 

individuálních možností žáků. 

Vyučující uskutečňovali vzájemné hospitace a tak získávali podněty 

pro zlepšení vlastní pedagogické práce. 

Ve všech přírodovědných předmětech vyučující zdůrazňují význam 

ochrany životního prostředí a nutnost správných návyků pro 

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

ale i k odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí. 

Aktualizují učivo vzhledem ke změnám životního prostřední, aby 

žáci pochopili příčiny a důsledky změn a svým chováním 

nepoškozovali životní prostředí. Učitelé se zaměřují na informace 

důležité pro žáky v praktickém životě a využitelné v pracovním 

procesu. Žáci jsou seznamováni s možnostmi změn životního stylu, 

které jsou v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. 

Při výuce základů přírodních věd a environmentalistiky se vyučující 

snaží skloubit výuku o počasí, podnebí a aktuální meteorologickou 

situaci se seznamováním s prevencí mimořádných událostí                 

a s chováním při nich. 

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

třídění odpadu doma. 

V doprovodu vyučujících naší předmětové komise bylo učivo 

doplněno exkurzemi (Velké logistické sklady, výstava Světlo a život 

v Národním muzeu, beseda Energie – budoucnost lidstva, přednáška 

Cesta čaje, jednodenní pěší výlet s erudovanou průvodkyní podél 

Berounky ze Srbska na Tetín, ZOO Praha, přednáška – 

Dobrovolníkem v Nepálu). 

 

7) Tělesná výchova a zdravověda 

Členové komise se snažili zodpovědně plnit úkoly obsažené v ŠVP              

a zapojovat žáky do sportovních aktivit. 
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Podmínkou klasifikace je 2/3 aktivní účast na TV. Žáci, kteří tuto 

podmínku nesplňují, si daný počet hodin musí nahradit nebo zpracovat 

seminární práci na určené téma. 

Pro žáky uvolněné z TV je zavedena náhradní TTK, jako povinně 

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

zdravovědě a zásadách první pomoci.  

Do hodin TV je operativně zařazována výuka Ochrana člověka za 

mimořádných událostí a základy první pomoci v teorii a praxi. 

V průběhu školního roku se žáci zúčastňovali soutěží POPRASK. 

Lyžařský kurz a sportovně turistický kurz se neuskutečnily pro nízký 

počet zájemců. 

Školní hřiště přispělo ke zkvalitnění výuky míčových her. 

 

 

8) Ekonomika a obchodní provoz 

a) Cíl předmětu 

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. 

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

pozornost výkladu základních pojmů, navazuje na poznatky žáků 

z předmětu administrativa 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 umění se vyrovnávat se stresem v podmínkách zvýšené náročnosti, 
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což je pro naše absolventy důležité s přihlédnutím k jejich budoucímu 

profesnímu uplatnění. 

Zejména u závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek se projevuje 

aplikace získaných vědomostí a dovedností z praxe a systémový přístup 

k dané problematice. 

b) Zhodnocení profilové části maturitních zkoušek z ekonomických 

předmětů 

Profilová zkouška u oboru vzdělání Podnikání byla povinná 

z ekonomiky podniku, řízení podniku a účetnictví. Ekonomika a řízení 

podniku probíhalo formou ústního zkoušení, účetnictví formou 

praktické zkoušky (souvislý příklad písemně – 300 min.). 

Celkové hodnocení nástavbového studia je kladné a žáci vykazují lepší 

výsledky než žáci denního studia. Propagační materiály a dokumenty 

s příslušnými tématy z bankovnictví, pojišťovnictví, finančnictví apod. 

zkoušení zpestřilo a přidalo na odbornosti. Právě na práci s dokumentací 

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

pro praxi na úrovni středního managementu dobře připraveni. 

U oboru vzdělání Obchodník, pokud nebereme v úvahu státní maturitní 

zkoušku, byly povinným maturitním předmětem ekonomika, obchodní 

provoz a účetnictví, dalším předmětem bylo zbožíznalství. Maturitní 

zkouška z obchodního provozu měla formu praktické zkoušky               

a skládala se ze dvou částí, a to obchodně provozní administrativy         

a vypracování úkolu dle zadání a prověření znalostí z obchodně 

provozní problematiky, druhou částí zkoušky bylo účetnictví taktéž 

formou praktické zkoušky na PC v programu POHODA. 

Zkouška z ekonomiky a ze zbožíznalství měla charakter ústního 

zkoušení před komisí. Hodnocení probíhalo podle vnitřní směrnice 

školy (Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky).  

Výsledky maturitních zkoušek byly hodnoceny jako průměrné až 

podprůměrné. Výkony žáků u maturitních zkoušek odpovídaly převážně 

průběžnému hodnocení během studia, kde však hodnocení probíhá 

postupně v dílčích tématech. K MZ však žáci musí zvládnout velké 

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

problém. Pokud během studia vykazovali pouze průměrné výsledky, 

často i nedostatečné (reparáty), pak nemohou být u MZ úspěšní.  

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

odborné stránce, tak organizačně. 

Členové komise vytvářeli příjemné prostředí, zkoušení bylo náročné, ale 

objektivní. Průběh maturitních zkoušek po formální stránce byl kladně 

hodnocen i ze strany předsedů komisí. 
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c) Zhodnocení závěrečných zkoušek  

Žáci 3-letých oborů skládali jednotnou písemnou závěrečnou zkoušku. 

Každý žák měl vygenerované své zadání. Složka žáka s písemnou ZZ se 

nedělila podle předmětů jako v minulých letech, ale tato složka kolovala 

mezi jednotlivými vyučujícími, kteří postupně opravovali ten předmět, 

který vyučovali v dané třídě. Bylo nutné dodržet harmonogram oprav    

a celkového hodnocení, stanovený vedením školy. Hodnocení předal 

třídní učitel, ve stanoveném termínu, na odborný výcvik. Výsledky 

hodnocení byly žákům sděleny na praktické zkoušce. 

d) Různé 

Vzhledem k tomu, že předmět ekonomika a obchodní provoz jsou 

odborné maturitní předměty a mají přímou návaznost na účetnictví, 

management, marketing a další předměty, je třeba zdůraznit 

mezipředmětové vazby a učivo aktualizovat z hlediska změn právních 

norem a ekonomického vývoje v ČR. 

Z tohoto důvodu vyplývá pro členy komise nutnost průběžného studia 

odborné literatury a odborných časopisů zaměřených právě na oblast 

ekonomiky a obchodu. 

Je nezbytné průběžně sledovat změny v oblasti daňových zákonů, 

zákoníku práce, občanského zákoníku, zákon o ochraně spotřebitele      

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

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

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

bankovního sektoru a o stavu na finančních trzích.  

Největším přínosem bývají účasti na seminářích a odborně zaměřených 

školeních, které cíleně řeší určitou problematiku. Díky pochopení 

vedení školy se jednotliví členové komise těchto akcí, dle aktuální 

nabídky, zúčastňují s tím, že nové poznatky uplatňují ve výuce.  Velmi 

oblíbenou akcí, jak ze strany žáků, tak vyučujících, bývá exkurze do 

ČNB, kterou připravují a zajišťují vyučující ekonomiky. 

V oblasti sebevzdělávání členů komise můžeme konstatovat, že 

vyučující jsou odborně fundovaní a díky vzájemné spolupráci se daří 

žáky připravit na složení závěrečných učňovských a maturitních 

zkoušek. 

 

 

9) Informační a komunikační technologie 

K tomu, abychom měli znalosti, potřebujeme informace. Abychom 

získali informace, potřebujeme data. Předmět informační a komunikační 

technologie a informatika učí žáky pracovat s prostředky informačních 

technologií a pracovat s informacemi, připraví žáky k tomu, aby 
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efektivně využívali prostředky informačních technologií jak v průběhu 

přípravy v jiných předmětech, tak v dalším vzdělání i výkonu povolání, 

ale i v soukromém a občanském životě. Umožní žákům pracovat se 

základním kancelářským SW a s dalším aplikačním programovým 

vybavením.  

Učivo je vysvětlováno v opakujících se celcích, které jsou zaměřené na 

prohlubování znalostí. Po provedení výkladu následují praktické úkoly. 

Při osvojování učiva jsou používány vhodné prezentační pomůcky         

a žáci jsou aktivizováni tvorbou myšlenkových a pojmových map, 

prezentací, skupinového zpracování. Praktické ověřovací úkoly řeší 

všichni žáci souběžně. Žáci jsou motivováni a vedeni tak, aby cítili 

potřebu vzdělávat se (i hravou formou) s ohledem na využitelnost 

získaných znalostí a dovedností v dalším studiu i v praktickém životě. 

V jednotlivých ročnících oboru Obchodník jsou zařazovány ročníkové 

nebo pololetní práce, které na sebe navazují a připravují žáky ke složení 

praktické maturitní zkoušky. Pro žáky ohrožené neúspěchem probíhala 

příprava formou kurzu, kde se žáci v malé skupině procvičovali v učivu. 

Cílem bylo naučit žáky na uživatelské úrovni pracovat se základním 

kancelářským SW (textovým editorem, tabulkovým procesorem, 

s jednoduchou databází, efektivně využívat běžné aplikační programové 

vybavení. (Žáci, kteří přípravu nepodcenili, zkoušku úspěšně vykonali). 

V letošním školním roce poprvé žáci oboru Operátor skladování tvořili 

strukturovaný dokument jako součást závěrečné zkoušky, kde 

zpracovali věcně správně a srozumitelně, přiměřeně náročné souvislé 

texty na PC na zvolená odborná témata. Při zpracování témat získali 

pozitivní postoj k výpočetní technice a jejím aplikacím a důvěru ve 

vlastní schopnosti a preciznost při práci. Žáci byli hodnoceni za 

samostatnost a dovednost při zpracování a obhajobě práce před 

publikem, grafickou úpravu, nápaditost a odbornost daných témat. 

Prokázali, že se naučili vytvářet a uspořádat dokumentaci, rozumí 

grafům a tabulkám – uplatní se na trhu práce. 

U žáků prvního ročníku oboru Prodavač byla posílena hodinová dotace 

výuky grafiky s ukázkami možností práce s běžnými grafickými 

formáty (rastrové a vektorové grafiky). Žáci jsou vedeni ke vzájemné 

spolupráci – učí se řešit věci týmově.  

Ve druhém ročníku oboru Prodavač jsou žáci vedeni podle základního 

algoritmu k postupnému procházení množiny dat jeden prvek po 

druhém a učí se hledat nejkratší a nejjednodušší řešení a směrování 

pohybu jednoduchého objektu k cíli s řešením problematiky uvíznutí     

a následné odstranění problému. K výuce je využito objektové 

programování v programu Scratch Imagine. Jednoduchý robot Albi 

napomáhá k pochopení krokového motoru – vede žáky ke spolupráci, 
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podporuje představivost, pravolevou orientaci, hledání konkrétních 

postupů. 

Učitelé ve výuce využívají nejen informační a komunikační technologie, 

pracují v tandemu i s vyučujícími jiných odborných předmětů. Přínosem 

je spolupráce s vyučujícími anglického jazyka. 

 

 

10) Zbožíznalství 

a) Zapojení do projektu šablon – rozvoj spolupráce pedagogů 

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

podpořit předávání zkušeností mezi vyučujícími a rozvíjet metodické 

i obsahové dovednosti a znalosti začínající vyučující ZB. Výsledek 

byl obohacením pro obě zúčastněné strany – tandemovou i kmenovou 

vyučující. 

Druhou aktivitou v rámci šablon bylo „Zapojení odborníka z praxe do 

výuky na SŠ“, kdy se zapojili do výuky trenéři prodeje firmy Datart  

a vedoucí střediska OV. Přípravou prezentací a poskytnutím 

aktuálních odborných materiálů přispěli ke zvýšení úrovně výuky      

a aktualizaci výukových materiálů. Díky propojení s praxí si žáci 

poznatky lépe osvojili a upevnili. 

b) E-learning zbožíznalství 

Na stránky školy byly umístěny nové učební texty a obrazové přílohy 

pro obor Prodavač – specialista prodeje elektrotechnického zboží 3. 

ročník a nové texty pro 2. ročník oboru Obchodník se ZZ.  Rovněž 

byly aktualizovány 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 neustále je prováděna rozsáhlá aktualizace 

učebních témat.  

c) Opět byly aktualizovány texty pro 1. a 2. ročník oboru Prodavač – 

specialista prodeje a obrazové přílohy určené k prověřování znalostí 

žáků či k opakování učiva. Rovněž byly doplněny texty pro obor 

Prodavač – specialista prodeje elektrotechnického zboží v 1. ročníku 

a texty v 1. a 3. ročníku oboru Prodavač – specialista prodeje. Texty 

byly vypracovány ve sjednocené grafické úpravě.  

Zavedením jednotných požadavků na práci s texty ve vyučovacích 

hodinách se zvýšila disciplinovanost žáků, kteří se naučili pravidelně 
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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. 

Zavedení přineslo i změny v přístupu vyučujících, zejména větší 

podíl komunikace s žáky v rámci vyučovací hodiny a snadno 

ověřitelnou zpětnou vazbu pomocí obrazových příloh ke zkoušení         

a opakování učiva. Vyučující hodnotí tento způsob výuky jako 

přínosný pro žáky i pedagogy a uplatňovali jej v průběhu celého 

školního roku. V příštím školním roce bude provedena další úprava   

a aktualizace. 

d) Využití myšlenkových map při výuce 

Myšlenkové mapy umožňují shrnout učivo do přehledné zkratky,         

a tím zefektivnit práci pedagoga. Díky působení na různá mozková 

centra - tvar, barva, obrázek, text - jsou ideální pro vyšší ukotvení 

učiva a tím zvýšení % jeho zapamatování. 

Myšlenkové mapy byly využívány nejen při výkladu, ale i při 

opakování, kdy je vytvářeli sami žáci (Práce s programem - 

iMindMap). Mapy byly zařazeny do výuky v  1. - 3. ročníku oboru 

Obchodník a v 1. a 2. ročníku oboru Prodavač – specialista prodeje. 

e) Obrazové katalogy  

Osvědčilo se využívání obrazových příloh k jednotlivým tématům, 

která jsou obsahem ústní ZZ, v rámci zvýšení názornosti při ZZ. 

Jejich využití žákem při přípravě i vlastním zkoušení usnadnilo 

žákům komunikaci se zkoušejícími a vedlo ke konkrétnějším 

odpovědím a lepšímu propojení s OV.  

f) Aktualizace učiva obor Obchodník   

Nově byla aktualizována maturitní otázka „Spotřebiče                         

s elektromotory“ a maturitní prezentace tak, aby zachycovala změny 

týkající se legislativy, technologií výroby a nových funkcí spotřebičů. 

Otázka byla doplněna o nové poznatky o štítkování spotřebičů            

a udržitelném rozvoji. Nové informace byly zpracovány a zařazeny 

do výuky tak, aby výklad odpovídal aktuálnímu stavu v ČR a EU, 

tedy aby obsahová náplň témat odpovídala současnému stavu trhu      

a technickým trendům. 

Aktualizováno bylo i učivo celého tématu elektrotechnické zboží - 

zařazeny technologické novinky a změny ve štítkování spotřebičů. 

V PowerPointu vytvořené maturitní obrazové přílohy byly 

aktualizovány a úspěšně použity při prověřování znalostí žáků u ústní 

maturitní zkoušky. Tento postup umožnil nejen ověření praktických 

znalostí žáků v rámci jednotlivých sortimentních skupin zboží, ale 
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současně pomohl zlepšit komunikaci žáka a vyučujícího během 

zkoušení. 

g) Zařazení prezentací žáků na odborné téma v oboru Obchodník 

V rámci výkladu učiva jednotlivých sortimentních skupin byly ve     

2. a 3. ročníku zařazovány žákovské prezentace jednotlivců nebo 

dvojic, které jsou přínosem pro rozvoj komunikačních schopností 

žáka - např. „Obuvnická novinka“, „Udržitelný rozvoj v textilním 

průmyslu“, „Udržitelný rozvoj v drogistickém sortimentu“, „Novinky 

na trhu prémiových pracích prostředků“, „Představ svůj parfém“…  

h) Využití hlasovacího zařízení při výuce 

Hlasovací zařízení umožňuje získat rychlou představu o znalostech 

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

pro zkvalitnění vyučovací hodiny a zvýšení pozornosti žáků. Učitel 

může využít adresného hlasování pro testování znalostí žáka či 

porovnat úroveň znalostí studentů před probráním určitého tématu 

a po něm.  

Ověřování hlasovacího systému v průběhu školního roku však 

ukázalo jak přínosy, tak zápory v podobě technických problémů 

narušujících plynulost a průběh výuky. Žáci tuto možnost ověřování 

vítali, testy jsou však náročnější na přípravu ze strany vyučujícího. 

Ověřování využití bude dále probíhat i v příštím školním roce.  

i) Aktivní zapojení žáků do významných akcí obchodu 

„Program česká kvalita“, „Volba spotřebitelů“, „Listopad 2017 – 

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

vytvořené v rámci seznamování se s problematikou jakosti a BIO 

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

vystaveny po celý školní rok. 

j) Zlepšení využití filmotéky na internetu  

Vyučující více využívali dostupné filmy (TVSTREAM, YOUTUBE), 

které jsou významným příspěvkem k rozvoji komunikace na odborné 

téma. Filmy pomocí zpětné vazby umožňují ověřit schopnost žáků 

porozumět sledovanému tématu. Filmy umožňují nahradit exkurze do 

výrobních podniků, z nichž většina je pro veřejnost v současné době 

nedostupná. 

k) Mezipředmětové vztahy - Obchodník, Prodavač 

Zbožíznalství a Základy přírodních věd (Ekologie) 

V rámci jednotlivých témat byly zdůrazňovány ekologické aspekty 

výrobků a výrob a byl vyzdvihován ekologický přínos novinek 

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

Žáci 3. a 4. ročníku oboru Obchodník prezentovali projekt 

udržitelného rozvoje v textilním průmyslu a drogistickém průmyslu, 
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přínos FSC, PEFC, Rainforest Alliance pro společnost a jednotlivce. 

Žáci 2. ročníků pak prezentovali odborné referáty na současná témata 

- GMO, funkční potraviny, BIO produkty, Fair Trade…a poukazovali 

na jejich dopad na životní prostředí a přínos pro jednotlivce. 

V oboru Prodavač byly využívány filmy pro zdůraznění dopadu 

průmyslových technologií a chovu či pěstování na životní prostředí   

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

k danému tématu. 

Zbožíznalství a Psychologie obchodování - Obchodník 

Žákovské prezentace jednotlivců byly využívány nejen k rozvoji 

odborných komunikačních schopností žáka, ale i k rozvoji umění 

prezentace. Digitální kamerou zaznamenané prezentace žáci využili 

pro zhodnocení své neverbální komunikace v rámci tématu „Efektivní 

komunikace“ v PSO. Sami žáci hodnotili nahrávky jako přínosné, 

neboť si uvědomili řadu chyb, kterých se při prezentacích dopouští    

a měli snahu pracovat na jejich odstranění a komplexním zlepšení 

svého projevu.     

Zbožíznalství a Obchodní provoz (Marketing) - Obchodník, 

Prodavač 

V rámci výuky ZB byly využívány marketingové prvky – zejména 

jednotlivé typy POS a POP materiálů, a žáci byli seznámeni               

s novinkami v tomto segmentu. Současně se formou prezentací 

firemních produktů před kolektivem zlepšuje schopnost odborné 

argumentace v kontaktu se zákazníkem.  Žáci byli vedeni k tomu, aby 

dokázali posoudit význam POP a POS materiálů při prodeji výrobků 

a sami se o ně aktivně zajímali. 

l) Exkurze 

Organizace exkurzí byla v letošním roce ztížena u placených exkurzí 

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

které je často neadekvátní rozsahu prohlídky ve výrobním provozu. 

Podařilo se uskutečnit prohlídku expozice minerálů a drahých 

kamenů Geosvět a prohlídky specializovaných prodejen využité jako 

doplňující prvek studia - např. Geosvět prodejna, Bohemia porcelán 

(porcelán, sklo, skleněné šperky). 

 

m) Využívání internetu 

V průběhu pololetí byly žákům zadávány úkoly směrované ke 

zlepšení schopnosti vyhledávat odborné informace na internetu         

a následně je přehledně zpracovávat. Jednalo se o informace, týkající 

se firem, prodejních novinek, orgánů a systémů činných v rámci EU, 

udržitelného rozvoje…. 
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11) Speciální ekonomické předměty 

a) Školní rok proběhl dle tematických plánů pro předměty marketing            

a management, právní nauka, právo, hospodářský zeměpis, zeměpis      

a učební praxe. 

Všichni členové komise spolupracovali a prováděli navzájem 

náslechy u svých kolegů. V hodinách marketingu a managementu 

získali žáci znalosti a dovednosti z problematiky trhu a řízení 

podnikatelských aktivit. 

b) V hodinách právní nauky a práva využívali žáci učebnici Právo pro 

SŠ (Ryska a Puškinová). Pro doplnění učiva byly využívány příklady 

z odborných časopisů a denního tisku. 

c) V předmětu řízení podniku dosahovali žáci průměrných výsledků          

a všichni složili z tohoto předmětu maturitní zkoušku. 

d) Výuka hospodářského zeměpisu a zeměpisu probíhala v souladu 

s tematickými plány a ve výuce byl využíván obrazový materiál 

týkající se probíraného tématu a filmové ukázky, které rozšiřují 

probírané téma. 

e) Předmět učební praxe byl zaměřen na ekonomické výpočty - výpočet 

výrobní kapacity podniku a její využití, normování zásob, výpočet 

hrubé a čisté mzdy zaměstnance, kalkulaci ceny a finanční analýzu, 

kde žáci řešili příklady na likviditu, rentabilitu a zadluženost. Na 

základě těchto ukazatelů hodnotili finanční situaci obchodního 

provozu. Tyto výpočty mohou žáci využít následující školní rok        

u maturitní zkoušky z Ekonomiky podnikání k praktickému 

vysvětlení zadaných otázek. Nedílnou součástí předmětu učební 

praxe byla čtrnáctidenní odborná praxe konaná v květnu 2018 

v obchodních provozech, na obecních úřadech a na Policii ČR. 

Z odborné praxe vyhotovili žáci závěrečnou práci. Většina 

závěrečných prací byla velmi dobře zpracována. Organizace si žáky 

pochvalovaly za snahu a pečlivost při provádění zadaných prací. 

 

 

12) Administrativa prodejny, Písemná a elektronická komunikace, 

Korespondence, Administrativa skladování 

Ve všech oborech bylo probráno a procvičeno učivo dle 

tematických plánů v plném rozsahu. 

Členky komise se dohodly na sjednocení materiálů a zadání 

písemných kontrolních prací. U žáků 3. ročníků jsme pro výuku 

využili PC. Ve všech učebnách pro vyučované předměty byla do 

PC nainstalována dokumentace pro žáky. Tu žáci využívali 
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především pro vyhotovení písemností, které byly součástí přípravy 

zadání k jednotným závěrečným zkouškám.  

Ve školním roce 2017/2018 byly prováděny náslechy ve třídách 

(viz třídní knihy). 

Členky komise se zapojily do programu „ŠABLONY“, která má 

přínos pro zkvalitňování další výuky zapojených pedagogů. Tento 

program „ŠABLONY“ pokračuje i pro další školní rok. Pro 

prohlubování spolupráce pedagogů si připravily plán náslechů 

v hodinách pro první čtvrtletí školního roku 2018/2019. 

V měsíci květnu proběhla soutěž v psaní na PC „Desetiprstová 

hmatová metoda bez zrakové kontroly“. Této soutěže se zúčastnili 

všichni žáci prvních ročníků oboru Obchodník, Prodavač                 

a Operátor skladování .  

Vyhodnoceno bylo 12 žáků v umístění 1. - 3. míst. Vyhodnocení 

soutěže a předání diplomů i cen (malých drobností) se zúčastnil        

i pan ředitel a paní zástupkyně.      

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.  

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. Žáci se seznámili se základními formami 

písemného styku s institucemi.  

Rozšířili své znalosti v oblasti písemné komunikace a práce 

s informacemi. Dokáží s formuláři pracovat a správně je používat.  

V tomto školním roce poprvé žáci oboru Operátor skladování 

vykonávali Jednotnou závěrečnou zkoušku, při mohli využít 

znalosti práce na PC včetně desetiprstové hmatové metody               

a znalosti úpravy textů na PC pro svoji práci a její obhajobu.    

 

 

13) Účetnictví 

a) Tematické plány a jejich plnění, aktualizace učiva 

Všechny vyučující splnily tematické plány v plném rozsahu.  
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Učivo bylo průběžně ve všech ročnících aktualizováno v návaznosti 

na změny v předpisech pro účetnictví a podle změn v daňových 

zákonech. Členky komise prováděly vzájemné náslechy, aby své 

vyučovací hodiny sjednotily a zkvalitnily.  

Náslechy byly konány nejen v hodinách účetnictví a daňové 

evidence, ale v rámci mezipředmětových vztahů i v ekonomice, 

informatice, marketingu apod. Tyto 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 

(příklady také slouží k přípravě na jednotné závěrečné zkoušky), dále 

samostatně pro žáky oboru Obchodník a nástavbové studium. Dále 

mají žáci možnost si další informace vyhledat na stránkách školy 

v e-learningu – deníky pro daňovou evidenci vč. návodu k používání, 

užitečné předkontace, aktuální účtové osnovy, aktualizace                 

v účetnictví, výtahy z daňových zákonů (k výpočtu daně z příjmů 

fyzických a právnických osob) a vzorové příklady k maturitní 

zkoušce.  

Vyučujícím se tímto daří výuku daňové evidence a účetnictví 

maximálně sjednotit.  

Účetnictví je dále procvičováno v účetním programu Pohoda. 

 

b) Závěrečné zkoušky  

Žáci oboru vzdělání Prodavač již 9. rokem skládali jednotnou 

závěrečnou zkoušku.  

Daňová evidence je u závěrečné zkoušky zařazena do písemné části 

závěrečných zkoušek. Naši žáci tuto část závěrečné zkoušky úspěšně 

zvládli - zapisovali do deníku příjmů a výdajů (počítali daňové 

příjmy a výdaje), vyplňovali pokladní doklad či inventární kartu. 

Kromě zápisu do deníku samostatně počítali zůstatek v pokladně 

nebo na bankovním účtu.  

 

c) Maturitní zkoušky  

Praktická maturitní zkouška z účetnictví u oboru Obchodník byla 

součástí předmětu Účetnictví a obchodní praxe – obsahovala 35 

účetních případů a měla poměrně náročný obsah. Stejně jako 

v předchozích letech byla konána na počítači v účetním programu 

Pohoda. Zadání připravily Ing. Barochová a Ing. Ryšavá.  

Žáci měli na zpracování 3 hodiny – 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 
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nákup tohoto majetku zaúčtovat, u dlouhodobého správně nastavit 

účetní i daňové odpisy, dále zaúčtovat úhrady faktur a různé vzniklé 

náklady, časově je rozlišit, ovládat pokladní operace (včetně schodků 

a přebytků), zaúčtovat vzniklou škodu na zboží aj. úkoly, se kterými 

se v praxi mohou setkat.  

V závěru žáci vytiskli účetní deník a zadané doklady (fakturu, 

příjmový pokladní doklad aj.), který zobrazil všechny operace, které 

zaúčtovali. Praktická zkouška byla hodnocena body.  

U praktické zkoušky v části účetnictví žáci oboru Obchodník 

většinou uspěli (pouze jeden z žáků nedosáhl potřebných bodů, aby 

byl při zkoušce úspěšný).  

Praktická maturitní zkouška u nástavbového studia – byla hodnocena 

jako samostatný předmět na vysvědčení – žáci si losovali ze 2 

variant, které vypracovala předsedkyně komise. 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 5 hodin.  Všichni žáci 

denního nástavbového studia u praktické zkoušky z účetnictví uspěli, 

i v dálkovém studiu, kde je tato část maturitní zkoušky pro žáky díky 

velkému podílu samostatného studia obtížnější, neuspěla pouze jedna 

žákyně. 

 

d) Počítačové zpracování účetnictví  

Ve školním roce 2017/18 byly pro řešení účetnictví v účetním 

programu Pohoda využity učebny 21 a odborná učebna účetnictví. 

   

e) 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 pro pedagogické 

pracovníky (např. k vypjatým situacím ve výuce, asertivní 

komunikaci pro pedagogy), ale i školení souvisejících s maturitními 

zkouškami – školení maturitních komisařů atd. 

Členky komise se zúčastnily projektu šablony – tandemová výuka, 

sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 

vzájemných návštěv. 

Pokud by byla možnost odborného školení v následujícím školním 

roce, členky komise by je uvítaly. 
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14) Odborný výcvik 

Učitelky OV zajišťovaly plnění cílů profilového vyučovacího předmětu 

odborný výcvik dle ŠVP. Zajišťovaly podmínky pro úspěšnou realizaci 

odborného vzdělávání prostřednictvím praktických činností v reálném 

prostředí obchodních firem ve spolupráci s instruktory OV 

jmenovanými na jednotlivá smluvní pracoviště OV ředitelem školy. 

Závěrečné hodnocení žáků se uskutečnilo ve spolupráci se zástupci 

firem. Projednávala se především docházka a kvalita osvojených 

praktických dovedností.  

 

Zástupci SPV a smluvních pracovišť se zúčastnili porad OV                  

a pedagogických rad. 

 

Ve školním roce 2017/18 jsme se pravidelně účastnili náborových akcí 

pořádaných Magistrátem hl. m. Prahy, Městskou částí Praha 9, 

Kulturním domem v Kolíně a na Kladně. 

 

V naší škole zajistil úsek OV ve spolupráci s ostatními pracovníky školy 

dny otevřených dveří za přítomnosti zástupců firem. Budoucím 

zájemcům o studium a jejich zákonným zástupcům byly podány 

komplexní informace o teoretické výuce a organizaci praktického 

vyučování na prodejnách. 

 

Praktickou část závěrečné zkoušky skládali žáci 3. ročníků na 

prodejnách, kde vykonávali odborný výcvik. Všichni žáci v této části 

prospěli. 

 

Žáci čtvrtého ročníku úspěšně vykonali praktickou maturitní zkoušku.                                                        

 

Úsek OV zajišťuje vyplnění a distribuci smluv o obsahu, rozsahu            

a podmínkách praktického vyučování pro příští školní rok, organizaci 

souvislých praxí oboru Obchodník, rozdělují žáky na jednotlivá 

pracoviště. 

 

Zástupkyně ředitele pro OV zpracovává organizační řád odborného 

výcviku, Pravidla BOZP. 
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IX. Učební plány 

66-51-H/01 Prodavač 

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

Kategorie a názvy vyuč.  předmětů 
Zkratky 

vyuč. předm. 

Počet týdenních 

vyučovacích hodin 

Celkem 

týdenní  

poč. hod. 

Počty 

vyuč. 

hodin 

Povinné – všeobecně vzdělávací  1. 2. 3.   

Český jazyk a literatura ČJL 2 1 1 4 129 

Estetická výchova EV  1  1 33 

Cizí jazyk AJ/NJ 2 2 2 6 192 

Občanský základ OZ 1 1 1 3 96 

Multikulturní soužití MS 1   1 33 

Fyzika F 1   1 33 

Chemie CH 1   1 33 

Ekologie EKOL   1 1 30 

Matematika M 1 2 1,5 4,5 144 

Tělesná výchova TV 1 1 1 3 96 

Zdravotní výchova ZV  1  1 33 

Povinné - odborné       

Ekonomika EK  1 1,5 2,5 78 

Obchodní provoz OP 1 2 1 4 129 

Administrativa prodejny AP 2 1 1 4 129 

Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1 3 96 

Daňová evidence DEV   2 2 60 

Psychologie prodeje PSP 1 1  2 66 

Zeměpis ZEM   1 1 30 

Zbožíznalství ZB 2 2 2 6 192 

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

Celkem povinné  32,0 34,5 34,5 101,0 3229,5 

 

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

Teorie tělesné kultury TTK 1 1 1 3  

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

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

Kategorie a názvy vyuč.  předmětů 
Zkratky 

vyuč. předm. 

Počet týdenních 

vyučovacích hodin 

Celkem 

týdenní  

poč. hod. 

Počty 

vyuč. 

hodin 

Povinné – všeobecně vzdělávací  1. 2. 3.   

Český jazyk a literatura ČJL 1,5 1,5 2 5 159 

Cizí jazyk AJ/NJ 2 2 2 6 192 

Občanský základ OZ 1 1 1 3 96 

Fyzika F 1   1 33 

Chemie CH 
 

1  1 33 

Ekologie EKOL   1 1 30 

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

Tělesná výchova TV 1 1 1 3 96 

Zdravotní výchova ZV 1 
 

 1 33 

Povinné - odborné       

Ekonomika EK  1 1,5 2,5 78 

Obchodní provoz OP 1 2 1 4 129 

Administrativa prodejny AP 2 1 1 4 129 

Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1 3 96 

Daňová evidence DEV   2 2 60 

Psychologie prodeje PSP 1 1  2 66 

Zeměpis ZEM 1  
 

1 33 

Zbožíznalství ZB 2 2 2 6 192 

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

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

 

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

Teorie tělesné kultury TTK 1 1 1 3  

Lyžařský výcvikový kurz LVK zařazen do prvního ročníku 
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66-53-H/01 Operátor skladování 

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

Kategorie a názvy vyuč.  předmětů 
Zkratky 

vyuč. předm. 

Počet týdenních 

vyučovacích hodin 

Celkem 

týdenní  

poč. hod. 

Počty 

vyuč. 

hodin 

Povinné – všeobecně vzdělávací  1. 2. 3.   

Český jazyk a literatura ČJL 2 1 1 4 129 

Estetická výchova EV  1  1 33 

Cizí jazyk AJ/NJ 2 2 2 6 192 

Občanský základ OZ 1 1 1 3 96 

Multikulturní soužití MS 1   1 33 

Fyzika F 1   1 33 

Chemie CH 1   1 33 

Ekologie EKOL   1 1 30 

Matematika M 1 2 1,5 4,5 144 

Tělesná výchova TV 1 1 1 3 96 

Zdravotní výchova ZV  1  1 33 

Povinné - odborné       

Ekonomika EK  1 1,5 2,5 78 

Mechanizační prostředky MP 1 1 
 

2 66 

Administrativa skladování AS 2 1 1 4 129 

Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1 3 96 

Daňová evidence DEV   2 2 60 

Skladová technologie TECH 1 2 1 4 129 

Zeměpis ZEM   1 1 30 

Zbožíznalství ZB 2 2 2 6 192 

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

Celkem povinné  32,0 34,5 34,5 101,0 3229,5 

 

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

Teorie tělesné kultury TTK 1 1 1 3  

Lyžařský výcvikový kurz LVK zařazen do prvního ročníku 
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66-53-H/01 Operátor skladování 

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

Kategorie a názvy vyuč.  předmětů 
Zkratky 

vyuč. předm. 

Počet týdenních 

vyučovacích hodin 

Celkem 

týdenní  

poč. hod. 

Počty 

vyuč. 

hodin 

Povinné – všeobecně vzdělávací  1. 2. 3.   

Český jazyk a literatura ČJL 1,5 1,5 2 5 159 

Cizí jazyk AJ/NJ 2 2 2 6 192 

Občanský základ OZ 1 1 1 3 96 

Fyzika F 1   1 33 

Chemie CH 
 

1  1 33 

Ekologie EKOL   1 1 30 

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

Tělesná výchova TV 1 1 1 3 96 

Zdravotní výchova ZV 1 
 

 1 33 

Povinné - odborné       

Ekonomika EK  1 1,5 2,5 78 

Mechanizační prostředky MP 1 1 
 

2 66 

Administrativa skladování AS 2 1 1 4 129 

Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1 3 96 

Daňová evidence DEV   2 2 60 

Skladová technologie TECH 1 2 1 4 129 

Zeměpis ZEM 1  
 

1 33 

Zbožíznalství ZB 2 2 2 6 192 

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

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

 

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

Teorie tělesné kultury TTK 1 1 1 3  

Lyžařský výcvikový kurz LVK zařazen do prvního ročníku 
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66-41-L/01 Obchodník 
Platnost od 1. 9. 2014 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání 

 

Kategorie a názvy vyuč. předm. 

Zkratky 

vyuč. předm. 
Počet týdenních 

vyučovacích hodin 

Celkem 

týdenní  

poč.hod. 

Počty 

vyuč. 

hodin 

Povinné – všeobecně vzdělávací  1. 2. 3. 

1 

2 

1 

1 

1,5 

1 

1,5 

4. 

1 

1 

2 

1 

2 

17,5 

34,5 

  

Český jazyk a literatura ČJL 2 2 2 3 9 279 

Estetická výchova EV   1 1 2 60 

Cizí jazyk I. AJ/NJ 3 3 3 3 12 378 

Konverzace v cizím jazyce KCJ   1 1 2 60 

Cizí jazyk II. AJ/NJ 2 2 2 2 8 252 

Občanská nauka ON 1 1 1 1 4 126 

Dějepis D 2    2 66 

Multikulturní soužití MS    1 1 27 

Základy přírodních věd ZPV 2 2   4 132 

Matematika M 3 2 3 2 10 318 

Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8 252 

Cvičení z matematiky CVM    1 1 27 

Povinné - odborné        

Ekonomika EK 2 2 2 2 8 252 

Obchodní provoz OP 2 2 2 3 9 279 

Písemná a elektronická komunikace PEK 2 1   3 99 

Účetnictví ÚČ  2 3 3 8 246 

Informační a komunikační technologie IKT 1 2 2 2 7 219 

Psychologie obchodování PSO  2   2 66 

Hospodářský zeměpis HZ 1    1 33 

Právní nauka PN    2 2 54 

Zbožíznalství ZB 2 2 2 3 9 279 

Odborný výcvik OV 6 6 6 3 21 684 

Celkem povinné  33 33 32 35 133 4188 

Obsahová náplň ZPV        

Fyzika   1     

Chemie   1     

Biologie  1      

Ekologie  1      

 

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

Teorie tělesné kultury TTK 2 2 2 2 8  

Lyžařský výcvikový kurz LVK zařazen do prvního ročníku 
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66-41-L/01 Obchodník 
Platnost od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání 

 

Kategorie a názvy vyuč. předm. 

Zkratky 

vyuč. předm. 
Počet týdenních 

vyučovacích hodin 

Celkem 

týdenní  

poč.hod. 

Počty 

vyuč. 

hodin 

Povinné – všeobecně vzdělávací  1. 2. 3. 

1 

2 

1 

1 

1,5 

1 

1,5 

4. 

1 

1 

2 

1 

2 

17,5 

34,5 

  

Český jazyk a literatura ČJL 2 2 2 3 9 279 

Estetická výchova EV   1 1 2 60 

Cizí jazyk I. AJ/NJ 3 3 3 3 12 378 

Konverzace v cizím jazyce KCJ   1 1 2 60 

Cizí jazyk II. AJ/NJ 2 2 2 2 8 252 

Občanská nauka ON 1 1 1 1 4 126 

Dějepis D 2    2 66 

Multikulturní soužití MS    1 1 27 

Základy přírodních věd ZPV 2 2   4 132 

Matematika M 3 2 3 2 10 318 

Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8 252 

Cvičení z matematiky CVM    1 1 27 

Povinné - odborné        

Ekonomika EK 2 2 3 2 9 285 

Obchodní provoz OP 2 2 2 3 9 279 

Písemná a elektronická komunikace PEK 2 1   3 99 

Účetnictví ÚČ  2 3 3 8 246 

Informační a komunikační technologie IKT 1 2 2 2 7 219 

Psychologie obchodování PSO  2   2 66 

Hospodářský zeměpis HZ 1    1 33 

Právní nauka PN    2 2 54 

Zbožíznalství ZB 2 2 2 3 9 279 

Odborný výcvik OV 6 6 6 3 21 684 

Celkem povinné  33 33 33 35 134 4221 

Obsahová náplň ZPV        

Fyzika   1     

Chemie   1     

Biologie  1      

Ekologie  1      

 

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

Teorie tělesné kultury TTK 2 2 2 2 8  

Lyžařský výcvikový kurz LVK zařazen do prvního ročníku 
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66-41-L/01 Obchodník 
Platnost od 1. 9. 2016 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání 

 

Kategorie a názvy vyuč. předm. 

Zkratky 

vyuč. předm. 
Počet týdenních 

vyučovacích hodin 

Celkem 

týdenní  

poč.hod. 

Počty 

vyuč. 

hodin 

Povinné – všeobecně vzdělávací  1. 2. 3. 

1 

2 

1 

1 

1,5 

1 

1,5 

4. 

1 

1 

2 

1 

2 

17,5 

34,5 

  

Český jazyk a literatura ČJL 2 2 2 3 9 279 

Estetická výchova EV   1 1 2 60 

Cizí jazyk I. AJ/NJ 3 3 3 3 12 378 

Konverzace v cizím jazyce KCJ   1 2 3 87 

Cizí jazyk II. AJ/NJ 2 2 2 2 8 252 

Občanská nauka ON 1 1 1 1 4 126 

Dějepis D 2    2 66 

Základy přírodních věd ZPV 2 2   4 132 

Matematika M 3 2 2 3 10 312 

Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8 252 

Povinné - odborné        

Ekonomika EK 2 2 3 3 10 312 

Obchodní provoz OP 2 2 2 3 9 279 

Písemná a elektronická komunikace PEK 2 1   3 99 

Účetnictví ÚČ  2 3 3 8 246 

Informační a komunikační technologie IKT 1 2 2 2 7 219 

Psychologie obchodování PSO  2   2 66 

Hospodářský zeměpis HZ 1    1 33 

Právní nauka PN    2 2 54 

Zbožíznalství ZB 2 2 3 2 9 285 

Odborný výcvik OV 6 6 7 2 21 687 

Celkem povinné  33 33 34 34 134 4224 

Obsahová náplň ZPV        

Fyzika   1     

Chemie   1     

Biologie  1      

Ekologie  1      

 

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

Teorie tělesné kultury TTK 2 2 2 2 8  

Lyžařský výcvikový kurz LVK zařazen do prvního ročníku 
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66-41-L/01 Obchodník 
Platnost od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání 

 

Kategorie a názvy vyuč. 

předm. 

Zkratky 

vyuč. 

předm. 

Počet týdenních 

vyučovacích hodin 

Celkem 

týdenní  

poč.hod. 

Počty vyuč. 

hodin 

Povinné – všeobecně 

vzdělávací 

 1. 2. 3. 

1 

2 

1 

1 

1,5 

1 

1,5 

4. 

1 

1 

2 

1 

2 

17,5 

34,5 

  

Český jazyk a literatura ČJL 2 3 2 4 11 339 

Cizí jazyk I. AJ/NJ 3 3 3 3 12 378 

Konverzace v cizím jazyce KCJ   1 2 3 87 

Cizí jazyk II. AJ/NJ 2 2 2 2 8 252 

Občanská nauka ON 1 1 1 1 4 126 

Dějepis D 2    2 66 

Základy přírodních věd ZPV 2 2   4 132 

Matematika M 3 2 2 3 10 312 

Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8 252 

Povinné - odborné        

Ekonomika EK 2 2 2 2 8 252 

Obchodní provoz OP 2 2   4 132 

Management MAN   2  2 66 

Marketing MAR    2 2 54 

Písemná a elektronická 

komunikace 

PEK 2 1   3 99 

Účetnictví ÚČ  2 3 3 8 246 

Informační a komunikační 

technologie 

IKT 1 2 2 2 7 219 

Psychologie obchodování PSO  2   2 66 

Hospodářský zeměpis HZ 1    1 33 

Právní nauka PN    2 2 54 

Zbožíznalství ZB 2 2 3 2 9 285 

Odborný výcvik OV 6 6 7 2 21 687 

Předměty pro jednotlivá 

zaměření 

   2 2/4* 4/6* 120/177* 

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

Teorie tělesné kultury TTK 2 2 2 2 8  

        
Nepovinné        

Cizí jazyk III.   2 2 2 6  

Konverzace v cizím jazyce II.     2 2  

Předměty pro jednotlivá zaměření viz tabulka č. 1 

Obsahová náplň ZPV viz tabulka č. 2 

Poznámky        

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

TTK – vyučovací předmět pro žáky uvolnění z TV 

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

zaměření 3. ročník 4. ročník 4. ročník 

Specialista 

zahraničního 

obchodu 

Mezinárodní 

obchod 

MZO 

2 

Cizojazyčná 

korespondence 

CK 

2 

Konverzace v cizím 

jazyce II. 

povinné* 

KCJ (JAK/KNJ) 

2 

Manažer obchodu 

Manažerské 

dovednosti 

MD 

(zahrnuje 

personalistiku) 

2 

Manažerské 

dovednosti 

MD 

(zahrnuje 

podnikovou 

dokumentaci) 

2 

 

Specialista 

marketingu 

Marketingová 

komunikace  

MARK 

(zahrnuje propagaci) 

2 

Strategický 

marketing 

SMAR 

2 

 

Specialista obchodu  

s realitami 

Obchodování 

s realitami 

OR 

2 

Aplikované realitní 

právo 

ARP 

2 

Upravený obsah 

ZB 

 

Tabulka č. 2 

 Počet týdenních vyučovacích hodin 

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

Fyzika  1   

Chemie  1   

Biologie 1    

Ekologie 1    
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64-41-L/51 Podnikání 
Platnost od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem – denní forma vzdělávání 

Kategorie a názvy vyuč.  předmětů 
Zkratky 

vyuč. předm. 

Počet týdenních 

vyučovacích hodin 
Celkem  

Počty 

vyuč. 

hodin 

Všeobecně vzdělávací  1. 2. 

3. 

  

Český jazyk a literatura ČJL 2 3 

5 

5 156 

Literární seminář LS 1 1 2 63 

Cizí jazyk AJ/NJ 3 3 6 189 

Občanský základ OZ 2 2 4 126 

Multikulturní soužití MS  1 1 30 

Matematika M 3 3 6 189 

Environmentalistika ENV 2  2 66 

Konverzace v cizím jazyce KCJ  2 2 60 

Tělesná výchova TV 2 2 4 126 

Informatika INF 2 2 4 126 

Odborné      

Ekonomika podniku EP 3 4 7 219 

Marketing a management MM 2 2 4 126 

Právo PR 1 2 3 93 

Účetnictví ÚČ 4 4 8 262 

Korespondence KOR 2 2 4 126 

Interpersonální komunikace IPK 2  2 66 

Učební praxe UP 2  2 66 

Cvičení z matematiky CVM  1 1 30 

Celkem hodin týdně  33 34 67 2119 

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

Teorie tělesné kultury (nahrazuje 

TV u uvolněných žáků) 

 

 

TTK 2 2 4  

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

Kategorie a názvy vyuč.  předmětů 
Zkratky 

vyuč. předm. 

Počet týdenních 

vyučovacích hodin 
Celkem  

Počty 

vyuč. 

hodin 

Všeobecně vzdělávací  1. 2. 

3. 

  

Český jazyk a literatura ČJL 2 3 

5 

5 156 

Literární seminář LS 2 2 4 126 

Cizí jazyk AJ/NJ 4 3 7 222 

Občanský základ OZ 1 2 3 93 

Matematika M 3 4 7 219 

Environmentalistika ENV 2  2 66 

Konverzace v cizím jazyce KCJ 1 2 3 93 

Tělesná výchova TV 2 2 4 126 

Informatika INF 2 2 4 126 

Odborné      

Ekonomika podniku EP 3 4 7 219 

Marketing a management MM 2 2 4 126 

Právo PR 1 2 3 93 

Účetnictví ÚČ 4 4 8 252 

Korespondence KOR 2 2 4 126 

Interpersonální komunikace IPK 2  2 66 

Učební praxe UP 2  2 66 

Celkem hodin týdně  35 34 69 2175 

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

Teorie tělesné kultury (nahrazuje 

TV u uvolněných žáků) 

 

 

TTK 2 2 4  

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

Kategorie a názvy vyuč.  předmětů 
Zkratky 

vyuč. předm. 

Počet týdenních 

vyučovacích hodin 

Počty 

konzultačních 

hodin za dobu  

vzdělávání 

Všeobecně vzdělávací  1. 2. 

3. 

3 

5 

1 

3 

2 

1 

3 

3. 

2 

2 

4 

2 

2 

4 

2 

33 

 

Český jazyk a literatura ČJL 20 20 27 67 

Literární seminář LS  10  10 

Cizí jazyk AJ/NJ 30 20 18 68 

Občanský základ OZ 10 10 9 29 

Multikulturní soužití MS  10  10 

Matematika M 30 30 27 87 

Environmentalistika ENV 10   10 

Konverzace v cizím jazyce KCJ  10 9 19 

Informatika INF 20 20 9 49 

Odborné      

Ekonomika podniku EP 20 20 18 58 

Marketing a management MM 10 10 18 38 

Právo PR   18 18 

Účetnictví ÚČ 30 30 27 87 

Korespondence KOR 20 10 9 39 

Interpersonální komunikace IPK 10   10 

Učební praxe UP  10  10 

Celkem konzultačních hodin  

za školní rok  
 210 210 189 609 
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64-41-L/51 Podnikání 
Platnost od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem – dálková forma vzdělávání 

Kategorie a názvy vyuč.  předmětů 
Zkratky 

vyuč. předm. 

Počet týdenních 

vyučovacích hodin 

Počty 

konzultačních 

hodin za dobu  

vzdělávání 

Všeobecně vzdělávací  1. 2. 

3. 

3 

5 

1 

3 

2 

1 

3 

3. 

2 

2 

4 

2 

2 

4 

2 

33 

 

Český jazyk a literatura ČJL 30 20 27 77 

Literární seminář LS  20  20 

Cizí jazyk AJ/NJ 30 20 18 68 

Občanský základ OZ  10 9 19 

Multikulturní soužití MS  10  10 

Matematika M 30 30 27 87 

Environmentalistika ENV 10   10 

Konverzace v cizím jazyce KCJ  10 9 19 

Informatika INF 20 20 9 49 

Odborné      

Ekonomika podniku EP 20 20 18 58 

Marketing a management MM 10 10 18 38 

Právo PR   18 18 

Účetnictví ÚČ 30 30 27 87 

Korespondence KOR 20 10 9 39 

Interpersonální komunikace IPK 10   10 

Učební praxe UP  10  10 

Celkem konzultačních hodin  

za školní rok  
 210 210 189 609 
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X. Fotogalerie 

 

1) Maturitní ples 
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2) Maturitní zkoušky 

 

 

 

3) Závěrečné zkoušky 
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4) Vyhodnocení soutěže pro žáky, kterou pořádá firma Datart 
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5) Kurz obsluhy motorových vozíků 
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6) Oprava fasády dvorních traktů 

 

 
 

 

 
 

 



79 

 

 

7) Rekonstrukce oken uliční fasády 
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8) Rekonstrukce chodeb a recepce 
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Schváleno školskou radou dne:  

 

 

 

 

 

Podpis předsedy školské rady  Mgr. Oldřich Hataš 
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