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Academic School, Střední škola, s.r.o. byla zapsána do rejstříku 25. 2. 2019, ředitelkou školy 
byla jmenována PhDr. Věra Olšáková. Před tímto datem nesla škola pro školní rok 2018/2019 
název Střední škola obchodně technická, s.r.o.  

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 je zpracována v souladu 
s ustanoveními § 10 zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky  
č. 225/2009 Sb. a vyhlášky č. 195/2012 Sb.  

 
Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána vedením školy dne 14. října 2019, a poté 
předložena ke schválení školské radě. Souhlasy členů školské rady jsou přiloženy k výroční 
zprávě. 
 
Ve Zlíně 14. 10. 2019 
 
 
 

PhDr. Mgr. Ivo Mitáček 
ředitel školy 
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1. Základní údaje o škole 
 
název školy od 25. 2. 2019: 
 
Academic School, Střední škola, s.r.o. 
Nám. T. G. Masaryka 1279 
760 01 Zlín 
IČ: 26215829 
 
Název školy do 25. 2. 2019: 
 
Střední škola obchodně technická s.r.o. 
Nám. T. G. Masaryka 1279 
760 01 Zlín 
IČ: 26215829 
 
 
odloučená pracoviště: 
Úsek praktického vyučování 63. budova průmyslového areálu 
tř. Tomáše Bati 5333 
760 01 Zlín 
 
www.academicschool.cz 
email: sszl@academicschool.cz 
tel./fax: 576 037 216 
datová schránka: 5du45t4 
 
statut: 
soukromá škola, společnost s ručením omezeným 
 
zřizovatel: 
Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o. 
Studentské náměstí 1531, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště 
IČ: 253 49 520 
 
 
statutární orgán společnosti:  
PhDr. Věra Olšáková, jednatelka 
PhDr. Mgr. Ivo Mitáček, jednatel 
 
vedení školy: 
PhDr. Věra Olšáková, ředitelka školy 
Ing. Jaromír Viteker, vedoucí úseku teoretického vyučování 
Ing. et Bc. Jitka Holá, vedoucí úseku teoretického vyučování 
Ing. Václav Talaš, vedoucí úseku praktického vyučování 
 
školská rada: 
Jitka Strachoňová, předsedkyně  
Simona Matuškovičová, členka  
Pavla Brázdilová, členka 
 
 
 
 
 
 

http://www.academicschool.cz/
mailto:sszl@academicschool.cz
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Charakteristika školy 
 
Academic School, Střední škola, s.r.o. byla zapsána do rejstříku dne 25. 2. 2019. Střední škola 
je však institucí s dlouholetou vzdělávací tradicí a počátek školy se váže k roku 1925, kdy firma 
Baťa zahájila firemní výuku budoucích kvalifikovaných dělníků, nižších řídících pracovníků 
a také obchodních zástupců či budoucích manažerů. Později byla škola nazvána a známa jako 
Baťova škola práce. 
 
Konkrétně na konci roku 1925 byla zřízena Odborná škola obuvnická firmy T. a A. Baťa ve 
Zlíně s 60 žáky. Jednalo se o školu výhradně pro hochy nebo muže. V červenci 1926 byla 
přejmenována na Odborná obuvnická škola závodní firmy T. a A. Baťa. V březnu 1933 už se 
jmenovala Baťova škola mladých mužů a v prosinci 1933 Baťova škola práce – ta nově 
umožňovala studium i dívek nebo žen. V červnu 1938 měla Baťova škola práce 5 odborů: 
strojnická, obuvnická, chemická, stavební a koželužská. Byla buď dvouletá – mistrovská nebo 
čtyřletá s maturitou. 
 
Po znárodnění obuvnického impéria rodiny Baťů vzniklo ze školy největší obuvnické učiliště 
v republice, které organizačně spadalo do tehdejšího gigantického obuvnického podniku Svit. 
Jednotlivé továrny Svitu ročně přijímaly stovky vyučených mladých mužů i žen, které škola 
učila a připravovala do praxe. Po revoluci v roce 1989 byl státní podnik Svit v tehdejším 
Gottwaldově privatizován a 1. 12. 1990 vznikla společnost Svit a.s. Zlín. Od roku 1991 tak byla 
škola součástí organizační struktury nové akciové společnosti, která Zřizovací listinou ze dne 
1. 8. 1991 založila Střední odborné učiliště obuvnické a.s. Svit Zlín s určeným majetkem 
20 mil. Kčs. Dne 7. 6. 2000 vznikla nová obchodní společnost s právní subjektivitou, která byla 
nazvána Střední odborné učiliště obuvnické a učiliště Svit, spol. s r.o. Tato škola se po třech 
měsících přejmenovala na Střední odborné učiliště obuvnické a Učiliště Svit, spol. s r.o., aby 
po roce ukončila svou činnost. Následovalo totiž sloučení dosavadní střední školy se 
Soukromou střední odbornou školou o. p. s., a v září 2001 vzniká nová společnost Střední 
odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště Zlín s.r.o. V roce 2002 byla v rámci 
vyhlášeného konkurzu a.s. Svit řešena jak perspektiva společnosti, tak i samotné střední školy. 
V říjnu 2002 odkoupila obchodní podíl Univerzita T. Bati ve Zlíně a stala se tak jediným 
vlastníkem soukromé společnosti. Následně od 1. 1. 2006 zahajuje škola svoji činnost pod 
novým obchodním názvem Střední škola obchodně technická s.r.o., a to až do prodeje 
společnosti Academic School. 

 
Škola má statut školy soukromé. Realizuje obory studia ukončené maturitní zkouškou nebo 
závěrečnou zkouškou s výučním listem. Tradičně nabízí i formu dálkového a dvouletého 
nástavbového studia. V rámci celoživotního vzdělávání organizuje škola řadu aktivit jako 
rekvalifikační kurzy, kurzy profesní přípravy nebo krátkodobá školení. Je autorizovanou 
osobou pro dílčí kvalifikace v oblasti obchodu, obuvnictví, stavebnictví a strojírenství. Tato 
skutečnost nominuje školu k účasti na veřejných zakázkách na rekvalifikační kurzy. 

V roce 2009 byl škole udělen Certifikát International Education Society, který potvrdil kvalitu 
vzdělávání. Dne 28. dubna 2011 obdržela škola Certifikát kvality na mezinárodní konferenci 
organizované Sdružením soukromých škol Čech Moravy a Slezska, jehož je členem. V roce 
2019 se naše škola stala signatářem Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj v oblasti 
textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu, která podporuje zachování našeho 
oboru výrobce obuvi. 

Součástí vzdělávací koncepce školy je spolupráce se sociálními partnery, část odborného 
výcviku žáků učebních oborů a oboru Obchodník je realizována v konkrétních podmínkách 
firem. Žáci oboru Ekonomika a podnikání - ŠVP Technické a informační služby absolvují ve 
2. a 3. ročníku odbornou praxi rovněž v reálném prostředí institucí a firem. Specifikem školy je 
vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, ať už se jedná 
o zdravotní omezení nebo žáky aktivně zapojené do mimoškolní sportovní činnosti. 
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2. Přehled oborů vzdělání, které byly vyučovány ve školním roce 2018/2019 
 

 
 
Školní vzdělávací programy 
 
Ve školním roce 2018/2019 byla realizována výuka podle ŠVP v následujících oborech: 
  
63-41-M/01 Technické a informační služby - dle ŠVP Ekonomika a podnikání,  
 
66-41-L/01 Obchodní a marketingové služby a Informatika a obchod - dle ŠVP Obchodník, 
 
23-51-H/01 Strojní mechanik - dle ŠVP Zámečník, 
 
26-51-H/02 Elektrikář silnoproud - dle ŠVP Elektrikář silnoproud, 
 
36-66-H/01 Montér suchých staveb - dle ŠVP Montér suchých staveb, 
 
64-41-L/51 Podnikání - dle ŠVP Podnikání, 
 
32-54-H/01 Výrobce obuvi - dle ŠVP Výrobce obuvi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kód Název oboru - ŠVP ročníky 

6341M01 Ekonomika a podnikání  

Technické a informační služby  

1. 2. 3. 

6641L01 Obchodník  

Obchodní a marketingové služby  

Informatika a obchod 

 

1. 2. 3. 4. 

1. 2. 3. 4. 

2351H01 Strojní mechanik  

Zámečník  

 

1. 2. 3. 

2651H02 Elektrikář silnoproud 1. 2. 3. 

3666H01 Montér suchých staveb  1. 2. 3. 

3254H01 Výrobce obuvi 1. 2. 

6441L51 Podnikání denní forma 1. 2. 

6441L51 Podnikání dálková forma 1. 2. 3. 

6641L01 Obchodník 

Obchodní a markentingové služby  

 

2. 3. 4. 5. 
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3. Počty žáků podle oborů 
 

Tabulka č. 1 – Počet žáků dle oborů ve školním roce 2018/2019  

 
Na základě uvedených údajů lze konstatovat, že počet žáků jednotlivých oborů mírně klesl. 
Výjimkou je obor Montér suchých staveb, kde zůstal počet žáků stejný a v oboru Ekonomika 
a podnikání, kde počet žáků vzrostl, byť jen o jednoho.  
 
 

Přiznaná podpůrná opatření 1. - 4. stupně 
ve školním roce 2018/2019 

 

Ročník 
Přiznané podpůrné opatření  

1. stupně 
počet žáků 

2. stupně 
počet žáků 

3. stupně 
počet žáků 

4. stupně 
počet žáků 

1. 0 3 + 1 IVP 1+ 2 IVP 0 

2. 1 5 + 2 IVP 0 1 

3. 0 4 0 0 

4. 0 2 0 0 

5. - dálkové st. 0 0 0 0 

1. - nástavba 2 1 + 1 IVP 0 0 

2. - nástavba 1 2 0 0 

 
Jednomu žáku druhého ročníku denního studia bylo přiznáno podpůrné opatření 4. stupně, 
kterému byla přidělena asistentka pedagoga. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kód Název oboru-ŠVP Počet žáků 

30. 9. 2018 

Počet žáků 

k 31. 8. 2019 

6341M01 Ekonomika a podnikání  

Technické a informační služby  

30 

 

31 

6641L01 Obchodník  

Obchodní a marketingové služby   

Informatika a obchod 

59 

 

55 

2351H01 Strojní mechanik  

ŠVP Zámečník  

40 38 

2651H02 Elektrikář silnoproud 21 18 

3666H01 Montér suchých staveb  14 14 

3667H01 Výrobce obuvi 7 6 

6441L51 Podnikání denní forma 40 34 

6441L51 Podnikání dálková forma 26 15 

6641L01 Obchodník dálková forma 

Obchodní a markentingové služby  

24 20 

Celkem  261 231 
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4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
 Struktura zaměstnanců:  
 

Pracovní pozice počet ženy muži 

Vedoucí pracovníci 3 1 2 

THP a administrativa 3 3 0 

Učitelé 21 16 5 

Učitelé OV 5 1 4 

Asistenti pedagoga 2 2 0 

Provozní zaměstnanci 4 3 1 

Celkem  38 26 12 

Externí učitelé  2 0 2 

Mimo evidenční stav 2 2 0 

Celkem včetně externích a MES 42 28 14 

 
Věková struktura 
 

kategorie počet z toho externí z toho žen 

do 30 let 4 0 2 

31 – 40 let 4 0 3 

41 – 50 let 10 2 6 

51 – 60 let 17 0 14 

nad 61 let 7 0 3 

Celkem 42 2 28 

 
Věkový průměr zaměstnanců dosahuje 51,8 let. Oproti předchozímu roku je pokles o 0,8 %, 
nepůsobily zde žádné mimořádné vlivy. 
 

 

Pedagogičtí pracovníci splňují vzdělaností a aprobovaností na 100 % požadavku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

učitelé šk. rok 2017/2018 šk. rok 2018/2019 

Požadovaný stupeň vzdělání  100 % 100% 

Aprobovanost výuky  100 % 100% 

učitelé odborného výcviku šk. rok 2017/2018 šk. rok 2018/2019 

Požadovaný stupeň vzdělání  100 % 100 % 

Aprobovanost výuky  100 % 100 % 
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Předmětové komise  
 
sekce jazyků - vede PhDr. Jana Hlaváčová, 
sekce ekonomických a sociálně-společenských předmětů - vede Ing. Jarmila Riedlová, 
sekce odborných předmětů - vede Bc. Radka Beníšková, 
sekce přírodních věd - vede PaedDr. Mgr. Libuše Ďurišová, PhD. 
 
 
Všeobecné předměty 
 
Český jazyk a literatura  Mgr. Jan Dofek 
     PhDr. Bronislava Vrbová 
      
Dějepis    Mgr. Jan Dofek 
     PhDr. Bronislava Vrbová 
 
Anglický jazyk    PhDr. Jana Hlaváčová 
     PhDr. Katarína Raclavská 
     Mgr. Kateřina Voráčová 
      
Německý jazyk   Mgr. Stanislava Pevná 
     Mgr. Veronika Palíšková 
       
Základy společenských věd  Ing. Ivana Jiroutová 
ON, PN, psychologie   Mgr. Miluše Červinková 

     
Základy přírodních věd  Ing. Ludmila Slobodianová    
(fyzika, chemie) a ekologie  Ing. Jaromír Viteker 
     PaedDr. Mgr. Libuše Ďurišová, PhD. 
     Ing. Jarmila Riedlová 
           
Matematika    Mgr. Hana Válková 
     PaedDr. Mgr. Libuše Ďurišová, PhD. 
     Mgr. Věra Křečková     
    
Hospodářský zeměpis  Ing. Renata Klepšová 
 
Tělesná výchova   Mgr. Hana Válková 
     Mgr. Kateřina Voráčová 
 
 
Technické předměty 

Zbožíznalství    Ing. Ludmila Slobodianová 

     Ing. Ivana Jiroutová 
     Ing. Jaromír Viteker 
 
Informatika a výpočetní technika Ing. Zdeněk Šťasta 
     Ing. Jaromír Viteker  
     Mgr. Kateřina Voráčová 
     Ing. Jindřich Novotný 
     Ing. Jana Fabičovic     
  
Odborné předměty-strojírenství Ing. Vladimír Vítů 
     Miroslav Otáhal 
     Ivan Bruck 
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Odborné předmět-stavebnictví Ing. Jindřich Novotný 
     Miroslav Šípek 
 
Odborné předměty-elektro  Ing. Stanislav Matoušek 
     Bc. Vítězslav Hladiš 
 
Odborné předměty- obuvnictví Ing. Ludmila Slobodianová 
     Ing. Jaromír Viteker 
     Ing. Václav Talaš 
 
Ekonomické předměty 
 
Ekonomika, management,  Ing. Jarmila Riedlová 
marketing, účetnictví   Ing.  Bc. Jitka Holá 
     Ing. Iva Čevelová 
     Ing. Renata Klepšová 
 
Obchodní provoz   Ing. Renata Klepšová 
     Bc. Radka Beníšková 
     Jaroslava Cupáková 
     Mgr. Miluše Červinková 
 
Písemná a elektronická   Mgr. Miluše Červinková 
komunikace, Hospodářská  Ing. Bc. Jitka Holá 
korespondence,      
Technika administrativy   
 
 
 
5. Přijímací řízení 
 
Seznam otevíraných oborů včetně kritérií byl zveřejněn na webových stránkách školy, na 
stránkách virtuální burzy škol i fyzicky na veřejném místě (nástěnka v budově sídla školy),  
a to ke dni 30. 6. 2018. Tento seznam byl poskytnut také odboru školství Krajského úřadu ve 
Zlíně prostřednictvím metodika pro soukromé školy.  
 
Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 byla pro první i druhé kolo stanovena 
pokynem ředitele, v návaznosti na Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání spol. Cermat. 
Škola aplikovala v přijímacím řízení jednotné zadání přijímací zkoušky.  
 
Kritéria pro první kolo byla stanovena následovně: 

Otevírané obory ve školním roce 2018-2019 - denní studium 
 
STUDIUM ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU 
 
Ekonomika a podnikání  ŠVP technické a informační služby   30 žáků 
63-41-M/01 
    
Obchodník    ŠVP obchodní a marketingové služby  30 žáků 
66-41-L/01    ŠVP informatika a obchod   30 žáků 
 
Podnikání   nástavba pro absolventy SOU  30 žáků 
66-41-L/51  
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STUDIUM ZAKONČENÉ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU 
 
Strojní mechanik   ŠVP zámečník    20 žáků 
23-51-H/01  
Elektrikář – silnoproud ŠVP elektrikář – silnoproud   14 žáků 
26-51-H/02  
Montér suchých staveb ŠVP montér suchých staveb   14 žáků 
36-66-H/01  
Zedník    ŠVP zedník     14 žáků 
36-67-H/01  
Výrobce obuvi   ŠVP výrobce obuvi    10 žáků 
32-54-H/01  
 

Otevírané obory ve školním roce 2018-2019 - dálkové studium 
 
STUDIUM ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU 
 
Obchodník   ŠVP obchodní a marketingové služby 40 žáků 
66-41-L/01  
Podnikání   nástavba pro absolventy SOU  40 žáků 
66-41-L/51  
  

Přijímací zkouška do všech forem studia se skládala ze tří částí:  
a) výsledek testů z JČ a M 
b) hodnocení vysvědčení ze ZŠ nebo z předcházejícího studia 

(nástavbové a dálkové studium)  
c) další skutečnosti 

  
1. termín konání testů: 12. 4. 2018 (platí pro školu uvedenou na 1. místě) 
2. termín konání testů: 16. 4. 2018 (platí pro školu uvedenou na 2. místě) 
  

Náhradní termíny testů byly: 10. a 11. 5. 2018  
 
   

Kritéria pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení pro studijní obory: 
  

a) výsledky testů    max. 100 bodů 
Test český jazyk                                           max.   50 bodů 
Test matematika                                           max.   50 bodů 
Doplňující informace k testům:            
Čas na vykonání testu český jazyk 60 minut. Čas na vykonání testu matematika 60 minut. 
Uchazečům s doloženými požadavky na úpravu podmínek byly podmínky nastaveny podle 
pokynů vydaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). 

 
b) hodnocení vysvědčení ze ZŠ  5 – 100 bodů  
(u nástavbového studia se hodnotí vysvědčení za tři roky studia) 
Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením v posledních dvou ročnících ze základního 
vzdělání: 8. třída - II. pololetí, 9. třída – I. pololetí minimální počet bodů za prospěch je 
10 bodů - nutná podmínka pro přijetí. 
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 Prospěch  Body  Prospěch  Body  

1,00-1,20 100 2,21-2,40 40 

1,21-1,40 90 2,41-2,60 30 

1,41-1,60 80 2,61-2,80 20 

1,61-1,80 70 2,81-2,99 15 

1,81-2,00 60 3,00-3,50 10 

2,01-2,20 50 Nad 3,51 5 

 
 
c) další skutečnosti nutné pro přijetí 
  
- podání úplně vyplněné přihlášky na tiskopisu předepsaném MŠMT v určených termínech 

do 1. března 2018,  
 
- prokázání zájmu o zvolený obor, 
 
- u nástavbového studia je nutné prokázání středního vzdělání v oboru stanoveném zvláštním 
právním předpisem - Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání. 
  
Žáci byli přijati v 1. kole podle pořadí sestaveného z dosažených bodových hodnocení do 
naplnění kapacity oboru. V případě rovnosti bodů rozhodoval o pořadí průměrný prospěch ze 
základní školy.  
  

V dalších kolech přijímacího řízení nekonali žáci písemné testy z ČJ a M, pořadí bylo 
sestaveno z hodnocení vysvědčení ze ZŠ a dalších skutečností nutných pro přijetí. 
  

Ke studiu nemohl být přijat žák, který nedosáhl minimálně 10 bodů za prospěch ze ZŠ.  
                        
Počet míst pro odvolání - 2 místa v každém oboru. 
Počet volných míst pro další kola přijímacího řízení - do naplnění kapacity oborů. 
 

              

Kritéria pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení pro učební obory: 

  

a) přijímací zkoušky se nekonají 
  

b) průměrný prospěch ze základní školy znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na 
vysvědčení v posledních dvou ročnících základního vzdělání - 8. třída - I. a II. pololetí,  
9. třída - I. pololetí. 
  
Další podmínky pro přijetí: 
-    podání úplně vyplněné přihlášky na tiskopisu předepsaném MŠMT  
v určených termínech - do 1. března 2018, 
-  zdravotní způsobilost pro studium zvoleného oboru doložena lékařským potvrzením, 
-  pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje 
jejich průměrný prospěch ze základní školy, 
-   ke studiu nemusí být přijat žák, který byl již žákem této školy a ze studia byl v minulosti 
vyloučen. 
  
 Počet míst pro odvolání - 2 místa v každém oboru. 
 Počet volných míst pro další kola přijímacího řízení - do naplnění kapacity oborů. 
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Přijímání cizinců 
  
Cizinci mají podle školského zákona stejný přístup ke vzdělávání ve střední škole jako občané 
ČR. Přijímání ke studiu probíhá podle vyhlášených kritérií pro přijetí pro jednotlivé obory. 
 
Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání  
v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných 
školách promíjí, a to na základě žádosti, přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí 
přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru 
vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem, který bude ohodnocen 0 - 50 body. 
  
Osoby, které nejsou státními občany České republiky a pocházejí ze zemí mimo EU, se stávají 
žáky školy za podmínek stanovených Školským zákonem, pokud řediteli školy zároveň prokáží 
nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky nad 
90 dní. 
 
Uchazeč předloží doklad o splnění povinné školní docházky v případě, že ukončil nebo ukončí 
povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou s úředním překladem 
s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce. 
 
  
Počty přijatých žáků a žáků, kteří nastoupili ke studiu - dle oborů  
 

 
Komentář:  
 
Počet žáků denního studia, kteří skutečně nastoupili ke studiu, je ovlivněn systémem 
uplatněním zápisového lístku a právem uchazeče o jeho zpětvzetí. 
 
V dálkové formě studia působí řada osobních důvodů, které zapříčiňují nenastoupení ke 
studiu. Zpravidla jde o změnu rodinného stavu, zdravotního stavu (těhotenství), finanční 
důvody a pracovní důvody. U nástavbového studia se podařilo zastavit pokles i přes snižující 
se počet absolventů učebních oborů. 
 
Ve školním roce 2018/19 nebyl otevřen učební obor Zedník z důvodu nezájmu uchazečů. Dále 
nebyl otevřen ani obor Obchodník - dálkové studium, taktéž pro nezájem uchazečů. 
 

 
 
 

kód obor  Přijato 

1. - 3. kolo 

nastoupilo září 

2018 

  2351H01 Strojní mechanik - zámečník 4 13 

  2651H02 Elektrikář - silnoproud 13 9 

  3254H01 Výrobce obuvi 4 4 

  3667H01 Zedník 0 0 

  3666H01 Montér suchých staveb 7 4 

  6641L01 Obchodník - denní 24 11 

  6341M01 Ekonomika a podnikání - TIS 10 6 

  6641L01 Obchodník - dálkové 0 0 

  6441L51 Podnikání - denní 27 28 

  6441L51 Podnikání - dálkové 18 16 

Celkem 
 

107 91 
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6. Výsledky vzdělávání 

Prospěch žáků  

 
počet žáků 

k 1. 9. 2018 

prospělo 

s vyznamenáním prospělo 

neprospělo 

nehodnoceno 

počet žáků 

k 31. 8. 2019 

275 11 164 56 231 

% 4,7 70,9 24,2 
 

 
Počet žáků s vyznamenáním byl oproti předchozímu školnímu roku zůstal přibližně stejný. 
Zvýšil se však počet žáků, kteří neprospěli, a to o 4,7 %. 
  
Hodnocení chování 
 
 počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 4 1,73 

3 – neuspokojivé 7 3,03 

 
Zameškané hodiny  
 
 zameškané hodiny z toho neomluvené %   

1. pololetí 21022 791 3,76 

2. pololetí 21359 173 0,89 

za školní rok 42381 964 4,65 

 
Výchovná opatření 
 

 1. pololetí 2. pololetí 

důtka třídního učitele 19 16 

důtka učitele OV 0 0 

důtka ředitele 14 1 

podmínečné vyloučení 2 1 

vyloučení ze studia 2 2 

Celkem 37 20 

Hodnocení ukončení studia (maturitní a závěrečné zkoušky) 
 

typ studia počet žáků 

prospělo s 

vyznamenáním prospělo 

neprospělo 

(nekonalo) 

ZZ                                     27 2 25 0 

MZ                                    45 0 31 14 

Celkem     72 2 56 14 
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Analýza ČJ 
 
Didaktický test 
 

Z celkového počtu 39 žáků připuštěných k MZ test úspěšné vykonalo 28 žáků, což je 71,79 %. 

Písemná práce 

Z celkového počtu 44 žáků úspěšně písemnou práci zvládlo 41 žáků, což je 93,18 %.  

Ústní zkouška 

Z celkového počtu 39 žáků připuštěných k MZ úspěšně zvládlo ústní zkoušku všech 39 žáků, 

což je 100 %. 

Opatření: 

Pro zlepšení výsledků MZ je nutno se více zaměřit na posílení čtenářské gramotnosti u žáků, 

která jim činí stále potíže, což se odráží ve výsledcích didaktického testu. 

Dále je potřeba se zaměřit na pečlivější přípravu žáků doma. Nelze spoléhat jen na učitele ve 

vyučování. Doma se lze věnovat např. tréninku psaní didaktických testů. Ve vyučování byla 

DT věnována náležitá pozornost, žáci si mohli během školního roku vyzkoušet celkem 

5 didaktických testů, další si měli možnost vyzkoušet v domácí přípravě. 

Písemným pracím byla rovněž věnována náležitá pozornost. Žáci napsali během školního roku 

celkem 4 cvičné slohové práce. 

Ve větší míře je třeba také věnovat pozornost veškerým dostupným materiálům k přípravě 

k MZ – např. web www.novamaturita.cz, nebo publikace nakladatelství Didaktis či Taktik. 

V případě potřeby mohou rovněž využívat konzultace s vyučujícím. 

 
Analýza AJ 
 
Maturitní zkoušku nebo opravnou maturitní zkoušku z AJ konalo celkem 51 studentů. Všechny 
tři části MZ konalo celkem 35 studentů, písemnou práci psalo celkem 43 studentů, didaktický 
test 44 studentů a ústní zkoušku absolvovalo celkem 35 studentů. 
 
Písemná práce 
 
U písemné práce uspělo celkem 39 studentů. Většina (30) jich napsala PP s výborným až 
průměrným prospěchem, 9 prací bylo slabších a 4 práce byly nedostatečné (z nichž 2 studenti 
tuto část MZ opakovali). 
 
Opatření: 
 
Studenty je třeba za používání různých metod motivovat k písemnému projevu, procvičovat 
s nimi psaní kratších i delších slohových útvarů a tyto činnosti propojovat se znalostmi 
gramatiky, slovní zásoby, prostředků textové návaznosti a formálních náležitostí jednotlivých 
slohových útvarů. Z výsledků je patrné, že studenti byli na psaní PP dobře připraveni. 
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Didaktický test 
 
V didaktickém testu uspělo s výborným až průměrným prospěchem 27 studentů. Slabšího 
výsledku dosáhlo 7 studentů a v testu neuspělo 10 studentů (z nichž 5 tuto část MZ 
opakovalo). Je zřejmé, že ani didaktický test nečinil většině studentů potíže. 
 
Opatření: 
 
Poslech: Pro lepší výsledky je do výuky třeba průběžně zařazovat poslechy a také studenty 
motivovat k samostatnému poslechu mluveného slova v angličtině. Čtení a jazyková 
kompetence: Ve výuce je třeba průběžně pracovat s textem (orientace v textu, čtení 
s porozuměním, schopnost vyhledat v textu konkrétní informaci apod.). Gramatika: zaměřit se 
na opakování a procvičování frází, slovních spojení a gramatických jevů, aby si je studenti 
hlouběji osvojili. Studenti, kteří tuto část maturitní zkoušky opakují, by měli při přípravě využít 
didaktické testy z minulých let, které najdou na stánkách www.novamaturita.cz 
 
Ústní zkouška 
 
U ústní zkoušky uspěli všichni studenti. Výborný až průměrný prospěch mělo 29 studentů. 
Slabší výkon podalo 6 studentů. Většina studentů dokázala, že mluvit anglicky na dané téma 
pro ně není obtížné. 
 
Opatření: 
 
Různými metodami motivovat studenty k ústnímu projevu a dbát na správné používaní lexika 
i gramatiky. Propojovat schopnost vyjadřovat s tematickými okruhy a s reáliemi anglicky 
mluvících zemí a České republiky. 
 
Analýza NJ 
 
Letos se písemná práce z jazyka německého se konala 11. dubna.  V první části písemné 

práce měli studenti napsat vypravování do časopisu na téma: Můj poslední zážitek s mými 

přáteli a v druhé části bylo jejich úkolem napsat e-mail kamarádovi a pozvat ho na výstavu.  

Tuto část absolvovali čtyři studenti dálkového studia, přičemž tři z nich splnili zadání a dosáhli 

takového počtu bodů, který je nutný pro úspěšné absolvování této části. Všeobecně lze říci, 

že u písemných prací není problém se splněním zadání nebo s rozsahem prací, ale studenti 

dělají chyby jak gramatické, tak lexikální a morfologické. Proto je potřeba v hodinách němčiny 

písemné práce trénovat, společně opravovat a vysvětlovat jednotlivé gramatické jevy.   

Na začátku května 2019 proběhly didaktické testy z němčiny. Tohoto testu se zúčastnilo 

5 studentů, z toho byli 4 studenti dálkového studia a pro jednoho studenta to byl opravný 

pokus. V tomto testu byli úspěšní všichni studenti dálkového studia. U didaktických testů bývá 

všeobecně problém s nedostatkem času a s náročností a délkou jednotlivých textových úloh.  

Ústní část maturitních zkoušek z německého jazyka se konala 28. a 30. 5. 2019. Tuto část 

všichni čtyři studenti dálkového studia absolvovali úspěšně. Ústnímu projevu můžeme 

vytknout jazykové nepřesnosti v oblasti skloňování i časování a tvoření minulého času. 

Největší obtíže dělá studentům interakce v rozhovorech, proto je zapotřebí v hodinách klást 

důraz nejen na gramatiku, ale i na konverzaci.  

Opatření: motivovat studenty k ústnímu projevu a zlepšit jejich vyjadřovací schopnosti. 
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7. Hodnocení prevence rizikového chování 
 
Školním metodikem prevence byla do 30. 9. 2018 PhDr. Jiřina Okénková, od 1. 10. 2018 
Mgr. Věra Křečková 
 
Základním principem strategie prevence rizikového chování je výchova studentů ke zdravému 
životnímu stylu, rozvoji osobnosti a osvojení pozitivního sociálního chování.  
 
Těžištěm práce školní metodičky prevence rizikového chování byla práce s třídními kolektivy, 
skupinami studentů, problémovými jedinci, ale i s třídními učiteli a ostatními pedagogy. 
 
Ve školním roce 2018/2019 nebyl na naší škole řešen žádný případ zneužívání návykových 
látek (s výjimkou kouření). Vyskytlo se několik případů záškoláctví a jeden případ šikany 
(učitele). Další formy rizikového chování se prakticky neobjevily. 
 
Ve školním roce jsme neuspořádali žádné besedy s odborníky. Jednak proto, že v říjnu 2018 
byly všechny bezplatné přednášky a besedy, které pořádal okresní metodik prevence,  
p. Kratochvíl, obsazené, ale i proto, že jsme se soustředili primárně na úpravu chování žáků 
ve škole. Žáci v průběhu roku začali vědomě dodržovat upravený školní řád, ale i základní 
společenská pravidla. 
 
Největším problémem bylo omlouvání, resp. neomlouvání absence u zletilých i nezletilých 
žáků. V předcházejícím školním roce byl podíl neomluvených hodin cca 8 % v 1. pololetí 
a 12 % ve druhém pololetí z celkového počtu zameškaných hodin. V tomto školním roce se 
tento podíl snížil na 4 % v prvním pololetí a necelé 1 % v pololetí druhém. 
 
Díky důslednému dodržování upraveného školního řádu jsme tedy dosáhli zlepšení chování 
žáků. Velmi rychle pochopili, jaká jsou pravidla a jakékoliv vybočení z nich, budeme trestat. 
Chování se výrazně zlepšilo i díky tomu, že jsme ihned po vybočení z pravidel vyvolali jednání  
s rodiči nebo se zletilými žáky (výchovný poradce, třídní učitel, metodik prevence). Ve třech 
případech bylo třeba, aby byla svolána výchovná komise za přítomnosti pracovníka OSPODu 
Magistrátu města Zlína a vedení školy. Všechny tyto důsledné aktivity vedly ke zlepšení 
klimatu ve třídách i ve škole. 
 
Vzhledem ke každodennímu kontaktu školní metodičky prevence rizikového chování se 
studenty, výchovnou poradkyní, pedagogy a vedením školy je vzájemná informovanost  
o eventuálních signálech výskytu poruch chování studentů velmi rychlá a operativní, což 
umožnilo včasnou a efektivní intervenci. 
 
V rámci Týdne zdraví ve Zlíně jsme připravili projektový den Moštování. Studenti střední školy 
nasbírali jablka v lesoparku a s Ing. Jaromírem Vitekerem uspořádali ochutnávku moštu pro 
mateřskou i základní školu Academic School. 
 
V letošním roce jsme se poprvé zúčastnili akce Ježíškova vnoučata. Oslovili jsme Domov 
Seniorů B v Otrokovicích a studenti mezi sebou vybrali finanční částku, za kterou byly 
zakoupeny balzámy a masti na masírování pro klienty tohoto domova. Tyto dárky jim 
v předvánočním čase předali s PhDr. Mgr. Ivo Mitáčkem, který se seniory uspořádal 
neformální besedu. 
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8. Výchovné poradenství 
 
Výchovná poradkyně Mgr. Miluše Červinková poskytovala po celý školní rok pomoc učitelům, 
žákům a jejich rodičům především: 
 

- ve výchově a vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami, 
- v péči o žáky s neprospěchem a o žáky s kázeňskými problémy a neomluvené absenci 
- kariérové poradenství a profesní orientace žáků, 
- při spolupráci se školním metodikem prevence v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů. 
 

V měsíci září 2018 proběhly třídnické hodiny třídních učitelů, které byly zaměřeny na vzájemné 
poznávání a navázání spolupráce nových žáků s třídním učitelem a žáky navzájem. 
 
V průběhu měsíce září spolupracovala výchovná poradkyně SPC, Mgr. Cablíkovou při 
vytváření IVP pro žáka Ardiana Muratiho. Matka Ardiana nesouhlasila s pedagogickou 
intervencí a IVP, proto po dohodě s matkou vyhotovilo SPC pro Ardiana podpůrné opatření 
2. stupně bez IVP. V průběhu měsíce září a října 2018 výchovná poradkyně i nadále 
spolupracovala a organizačně zabezpečovala se všemi učiteli vyhotovení plánů IVP 2.  - 4. 
stupně a PLPP. Dále spolupracovala s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou ve 
Zlíně a se Speciálně pedagogickým centrem ve Zlíně (Mgr. Cablíková, Mgr. Bělohlávková, 
Mgr. Hejžman). Všechny vypracované IVP a PLPP byly u nezletilých žáků odsouhlaseny 
podpisem rodičů, u zletilých žáků podpisem zletilého žáka. 
 
Funkci asistenta pedagoga vykonávala paní Hana Petříková a paní Jaroslava Cupáková. Péče 
asistentky pedagoga byla přidělena dvěma žákům 3. a 4. stupně PO. Výchovná poradkyně 
s asistentkami spolupracovala a byla s nimi v pravidelném kontaktu. 

 
Žákům maturitních ročníků s IVP bylo doporučeno, aby se objednali do poradny k vyšetření 
pro uzpůsobení podmínek u maturity. 

 
Při péči o žáky s neprospěchem se třídní učitelé dohodli s žáky a učiteli daných předmětů na 
podmínkách, které žáci musí splnit, aby nebyli na konci klasifikačního období hodnoceni 
nedostatečnou. Týkalo se i žáků, kteří měli velký počet zameškaných hodin (podmínky 
klasifikace uvedeny v novém Školním řádu). 

 
V průběhu celého školního roku spolupracovala výchovná poradkyně s metodičkou prevence 
sociálně patologických jevů Mgr. Věrou Křečkovou, s třídními učiteli, ředitelkou a se zástupci 
ředitelky k projednávání kázeňských problémů žáků. O těchto jednáních byla vždy pořízena 
třídním učitelem, výchovným poradcem nebo metodičkou prevence písemná zpráva. Rodiče 
i zletilí žáci byli se zprávou seznámeni, zprávu podepsali a jedno vyhotovení si převzali. 
Všechny vypracované zprávy jsou založený u výchovné poradkyně. Během celého školního 
roku si výchovná poradkyně sjednávala schůzky s žáky, kteří potřebovali pomoc kvůli 
problémům, které měly vliv na jejich vzdělávání. 

 
Během školního roku výchovná poradkyně zabezpečovala vyplňování školního dotazníku pro 
KPPP. 

 
Dvěma žákům byla doporučena návštěva psychiatra z důvodů psychických problémů, které 
znemožňovaly pravidelnou účast ve vyučování. Dále bylo doporučeno objednání do PPP. 

 
Výchovná poradkyně telefonicky řešila s paní Valovou vzdělávání cizinců na naší škole (dva 
žáci). Jednala s Mgr. Šulákem z Centra pro integraci cizinců. žáci byli následně seznámeni 
s možností bezplatného vzdělávání výuky českého jazyka ve Zlíně a Otrokovicích. 
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V měsíci lednu 2018 se žáci maturitních ročníků zúčastnili besedy na Úřadu práce ve Zlíně, 
která byla zaměřená na profesní uplatnění a další vzdělávání žáků. Dále se žáci účastnili 
přednášky se zaměstnanci Fakulty technologické ve Zlíně o studijních oborech a dalším 
možném studiu na UTB. 

 
Žákům, kteří chtěli dále studovat na vysoké škole, bylo umožněno zúčastnit se dnů otevřených 
dveří v UTB ve Zlíně, popř. na jiných vysokých školách. 

 
Výchovná poradkyně informovala žáky maturitních ročníků o dalším vzdělávání aktualizací 
nástěnky a předáváním různých materiálů, nabízejících přehled vysokých škol a dalšího 
pomaturitního vzdělávání. 
 
V rámci občanské nauky probíhala ve třídách v průběhu školního roku prevence sociálně 
patologických jevů. 
 
V měsíci říjnu 2018 se výchovná poradkyně zúčastnila Konzultačního odpoledne v KPPP Zlín, 
který byl zaměřený na vypracování IVP a PLLP podpůrných opatření 1. - 5. stupně.  V březnu 
a dubnu 2019 proběhlo školení výchovných poradců a metodiků prevence v SPŠ Zlín. 

 
 

9. Další vzdělávání zaměstnanců 
 
Odborná příprava THP 
 
Účetní závěrka za rok 2018    1 osoba 
Výkon spisové služby     1 osoba 
DHP 2019      1 osoba 
Změny mzdového účetnictví na rok 2019  1 osoba 
 
Školení zaměstnanců 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  30 osob 
Prevence požární ochrany     28 osob 
Elektrických zařízení a BOZP   5 osob 
BOZP pro učitele tělesné výchovy   2 osoby 
Školení řidičů      3 osoby 
Škola OnLine pedagogů    25 osob 
Aktuální úprava úřední korespondence  1 osoba 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
metodická příprava 
metody využívané ve výuce anglického jazyka  1 osoba 
metodická konference společné vzdělávání  1 osoba 
konference primární prevence   1 osoba 
profesní příprava 
cizojazyčná příprava (individuální příprava)  1 osoba 
 
 
10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti, soutěže 
 
kulturní akce 
 
- filmové představení v multikině Golden Apple Cinema Zlín 
- návštěva vánočního koncertu  
- návštěva knihovny 
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sportovní akce 
 
- sportovní dny - turistický pochod 
- účast žáků na akci Běžecká míle 
 
soutěže 
 
- ekonomická olympiáda pro SOŠ – účast v krajském kole: 6., 17. a 23. místo 
- krajské kolo konverzační soutěže v AJ: 1 žák: 4. místo 
- účast našich žáků v mezinárodní soutěži v AJ – Best in English 
- krajská matematická soutěž tříd: 2. místo 
- literární soutěž 
- soutěž Můj první milion 
- soutěž PišQworky 
 
vzdělávací akce 
 
- veletrh práce 
- exkurze Kaufland Zlín  
- exkurze Úřad práce Zlín 
- exkurze obchodní centrum Zlaté Jablko Zlín 
- exkurze na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně  
- účast žáků na zlínském stavebním veletrhu Therm Zlín 
 
dny otevřených dveří 
 
- pro uchazeče o studium (říjen 2018, listopad 2018, prosinec 2018, leden 2019, únor 2019) 
- mimořádné termíny dle individuální dohody 
 
společensko-veřejné akce  
 
- Týden zdraví 2018 - trénování paměti, ovocný den, cvičení, pediatrická poradna 
- sběr jablek a moštování  
 
     
11. Výsledky kontrol 
 
Audit 
 
V souladu se zákonem č. 306/1999 Sb. byl proveden audit k výkazu zisku a ztráty a způsobu 
vynaložení dosaženého výsledku hospodaření. Výrok auditora potvrzený dne 17. 5. 2019 zněl 
„Bez výhrad“. Jedno vyhotovení auditorské zprávy bylo předáno odboru školství, mládeže 
a sportu Krajského úřadu ve Zlíně. 
 
Kontrola prevence PO a BOZP 
 
V průběhu měsíce března 2019 byla na všech úsecích školy provedena kontrola bezpečnosti 
práce a požární ochrany. Byla doplněna dokumentace související s oblastí bezpečnosti práce 
a požární ochrany. Dokumentace byla aktualizována a provedeno proškolení zaměstnanců 
v oblasti BOZP a PO dne 28. 8. 2019. 
 
Inspekce ČŠI 
 
viz Inspekční zpráva: 
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=12457 
 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=12457
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12. Hospodaření školy 
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2018/2019 
 

Příjmy a výdaje Kč 

Příjmy v rámci výuky                                   2 207 371 

Příjmy z HČ, rekvalifikace 347 317 

Ostatní příjmy (dotace) 13 463 047 

Celkové příjmy 16 017 735 

Investiční výdaje celkem 0 

Mzdové prostředky 12 556 187 

- z toho platy * 12 420 395 

- z toho ostatní náhrady** 135 792 

- zákonné odvody z mezd: 4 208 425 

- ostatní běžné výdaje: 5 220 951 

Neinvestiční výdaje celkem 21 985 563 

 
* včetně mzdových nákladů na produktivní práci žáků **odstupné, náhrady PN 
 
Přehled finanční nákladů k pokrytí rozvoje školy ve školním roce 2018/2019 
 
Nákupy a vybavení 

 Dlouhodobý DHM a 
ostatní zkvalitnění výuky 

ks pořizovací cena 

Úsek - společné   0 

Úsek - škola Přehrávač CD do výuky 2  2 190 

Celkem   2 190 

 
Učební pomůcky a zajištění výuky 

Nákup učebních pomůcek 9 653 

- z toho učebnice a knihy 3 805 

Nákup materiálu na cvičné práce žáků 7 031 

Nákup ochranných pomůcek 33 112 

Náklady na připojení k internetu 71 550 

Celkem 121 346 

 
Finanční náklady na vzdělávání pracovníků 

- pedagogických pracovníků 34 877 

-ostatních pracovníků 8 735 

Celkem 43 612 

 
Propagace školy 

Inzerce  48 521 

Náklady na reprezentaci 9 880 

Celkem 58 401 

 
Ostatní náklady 

Kurz svařování pro studenty 0 

Opravy majetku 11 034 

Nepeněžní plnění pro zaměstnance - stravné 104 872 

Stravné žáků 9 825 

Zdravotní preventivní, vstupní prohlídky 12 160 

Stipendia studentů, žáků 143 050 

Celkem 280 941 
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13. Projektová činnost  
 
IKAP 
 
Implementace krajských akčních plánů - ve spolupráci s Gymnáziem Zlín, ZŠ a MŠ Montessori 
a ZŠ a MŠ Choryně zpřístupní škola své odborné dílny a učebny k seznámení žáků 
s jednotlivými obory a řemeslem vůbec. 
 
Cesty krve 
 
Žáci školy se zapojili do projektu cesty krve organizovaného Českým červeným křížem. Cílem 
projektu je motivovat mladé lidi k dárcovství krve. Na základě loňské pozitivní zkušenosti opět 
několik zletilých žáků darovalo krev. 
 
Centrum Natura  
 
Projekt zaměřený na ekologii a fyziku či chemii 
 
Lego Mindstorm  
 
Dává žákům možnost zábavně proniknout do problematiky robotiky a základů programování 
 
 

14. Celoživotní učení 

 

Rekvalifikační kurzy 

Obuvník  

O kurzy je velký zájem, dokonce se hlásí i zájemci ze zahraničí. Spolupráce se sociálními 
partnery je významnou složkou vzdělávacího procesu v učebních oborech, ale také v oboru 
Obchodník, který je ukončen maturitní zkouškou. Díky této spolupráci se zvyšuje kvalita 
výstupu, tedy příprava flexibilní pracovní síly vybavené jak odbornými, tak i sociálními 
kompetencemi. 
 
Primárně se tento fakt projevuje v organizaci odborného výcviku, tím že žáci všech ročníků 
studia vykonávají pod dohledem pedagogických pracovníků a instruktorů část odborného 
výcviku přímo v reálném prostředí firem. Seznamují se tak s měkkými faktory firem, 
tj. podmínkami práce počínaje organizací práce a bezpečností práce v provozu, postavení 
zaměstnanců ve firmě včetně povědomí o systému odměňování za práci a zaměstnaneckých 
výhod (benefitů), ale především mají možnost trénovat a rozvíjet odborné dovednosti na 
výrobních zařízeních různého typu, získávat vědomosti o nových technologiích, pracovních 
postupech a používaných materiálech (tvrdé faktory). 
 
Sekundární význam spolupráce se sociálními partnery vychází ze skutečnosti, že řada firem 
nabízí žákům po ukončení studia možnost zaměstnání. Toto pak pozitivně ovlivňuje ukazatel 
uplatnitelnosti absolventů naší školy na trhu práce a je nezanedbatelným argumentem při 
náboru nových žáků. 
 
Význam spolupráce se sociálními partnery má dopad i na odborný růst pedagogických 
pracovníků školy, a to jak učitelů odborných předmětů, tak především učitelů odborného 
výcviku. Sepětí teoretického pojetí přípravy na budoucí profesi s praxí je tradiční hodnotou 
školy, která má kořeny v baťovském systému vzdělávání kvalifikovaných zaměstnanců. 
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15. Partneři v oblasti koncepční a organizační činnosti 
 
SAFO autoškola - možnost slevy pro žáky školy. 
Česká obuvnická a kožedělná asociace - spolupráce v projektech (obuvnictví). 
Národní ústav pro vzdělávání - projekt UNIV3 kraje. 
T klub - podpora projektů pomoci sociálně slabým skupinám. 
Centrum pro rodinu - spolupráce na projektech pro děti a mládež. 
Šance o.p.s. - podpora projektu Dejte šanci dětem. 
Světluška o. p. s. - podpora charitativní činnosti. 
Český červený kříž - projekt Daruj krev. 
Family a Senior Point Zlín - Zlínský klub 204. 
Nadace Tomáše Bati - využití nabídky kulturních a vzdělávacích akcí. 
KPPP Zlín – preventivní programy pro žáky. 
 
Odborová organizace 
 
Při škole nepůsobí odborová organizace. V souladu se zákoníkem práce poskytuje 
zaměstnavatel informace zaměstnancům na pravidelných poradách jednotlivých úseků. 
Kolektivní smlouva je nahrazena Vnitřním předpisem školy, který stanovuje pravidla 
odměňování zaměstnanců, nároky na dovolenou, studijní volno, proplácení cestovních 
náhrad, příspěvek na stravování a podmínky poskytnutí mimořádné odměny, popř. další 
benefity zaměstnancům.  
 

 

Školská rada jako partner 
 
Školská rada pravidelně schvaluje výroční zprávy o činnosti školy, vznáší návrhy  
a připomínky k plánu činnosti školy. Pomáhá při komunikaci uvnitř školy i prezentaci školy na 
veřejnosti. Schvaluje úpravy školního řádu, pokud je v průběhu daného období novelizován. 
 
 
Dobročinnost 
 
Uspořádání předvánoční sbírky pro opuštěné pejsky a kočičky a předání piškotů, krmiva, dek 
a ručníků Útulku pro zvířata v nouzi Zlín - Vršava. 
 
V prosinci 2018 nadělovali naši studenti při akci „Ježíškova vnoučata“ v Domově pro seniory 
v Otrokovicích. Za vybrané finanční prostředky nakoupili hojivá mazání, která spolu s drobnými 
dárky předali seniorům. 
 
 


