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Úvod 

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.  

PhDr. Věra Olšáková byla k 30.11.2020 odvolána z funkce ředitelky školy a od 3.12.2020 byl jmenován 
novým ředitelem Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D. 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 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 3 1 . srpna 2021, a poté 
předložena ke schválení školské rad ě. Souhlasy člen ů školské rady jsou p přiloženy k výroční zprávě. 

 

Ve Zlíně 31. 8. 2021 
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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: 

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 

 

 

http://www.academicschool.cz/
mailto:sszl@academicschool.cz
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statutární orgán společnosti: 

Zdenek Polách, jednatel  

Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D., jednatel 

vedení školy: 

PhDr. Věra Olšáková, ředitelka školy do 30. 11. 2020 

Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D., ředitel školy od 3.12.2020 

Ing. Václav Talaš, vedoucí úseku teoretického a praktického vyučování 

 

školská rada: 

Dosavadní školské radě ve složení Jitka Strachoňová, předsedkyně, Simona Matuškovičová, členka, 

Pavla Brázdilová, členka, vypršelo funkční období. Na měsíc červen 2021 byly vyhlášeny nové volby do 

Školské rady, Academic School, Střední škola, s.r.o.  

Volby proběhly ve stanoveném termínu: 

 
28. 6. 2021      pro zletilé žáky Academic School, Střední škola, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 

Zlín. 

28. 6. 2021      pro zákonné zástupce nezletilých žáků Academic School, Střední škola, s.r.o., nám. T. G. 

Masaryka 1279, 760 01 Zlín  

28. 6. 2021      pro pedagogické pracovníky Academic School, Střední škola, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 

1279, 760 01 Zlín  

 
Volby proběhly tajným hlasováním ve volební místnosti a zákonní zástupci mohli také hlasovat přes 

aplikaci SkolaOnLine v době od 9:40 do 16:30. Nebylo shledáno žádných závad, volby proběhly bez 

problémů, byly řádně připraveny. 

 
Na základě výsledků voleb se členy Školské rady Academic School, Střední škola, s.r.o., nám. T. G. 

Masaryka 1279, 760 01 Zlín stávají: 

 
za zletilé žáky: Václav Chovanec, Želechovice nad Dřevnicí 

za zákonné zástupce: Mgr Petr Galečka, Zlín 

za pedagogické pracovníky: Ing. Iva Čevelová, Zlín; Mgr. Irena Novosádová, Doubravy  

 
Tito zástupci byli zvoleni do konce funkčního období Školské rady tj. 30. 6. 2024. 
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2. 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 u ž se jmenovala Ba ťova 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 u 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 zá ří 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 - Technické a informační  služby absolvují ve 2. a 3. ročníku odbornou praxi 
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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 

 

3. Přehled oborů vzdělání, které byly vyučovány ve školním roce 2020/2021 

 

Kód Název oboru - ŠVP ročníky 

6341M01 Ekonomika a podnikání - Technické a informační služby 3. 

6641L01 Obchodník -Obchodní a marketingové služby/ Informatika a obchod 2. 3. 4 

2351H01 Strojní mechanik - Zámečník 3. 

2651H02 Elektriká ř silnoproud  3. 

3666H01 Montér suchých staveb 3. 

3254H01 Výrobce obuvi 2. 

6441L51 Podnikání denní forma 1. 2. 

6441L51 Podnikání dálková forma 2. 3. 

6641L01 Obchodník - Obchodní a markentingové služby 4. 5. 

6341M01 Ekonomika a podnikání 1. 

1820M01 Informační technologie 1. 

 

Školní vzdělávací programy 

 

Ve školním roce 2020/2021 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,  
64-41-M/01 Ekonomika a podnikání  
18-20-M/01 Informační technologie 
 
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, 
32-54-H/01 Výrobce  obuvi - dle ŠVP Výrobce obuvi. 
 
64-41-L/51 Podnikání - dle ŠVP Podnikání. 

Počet žáků  dle oborů ve školním roce 2020/2021 

 EPO1 IT1 OB2A OB2Ae OB3A OB3Ae OB4A OB4Ae OBD4 OBD5 SAPO1 SAPO2 SAPOD2 SAPOD3 TI3 M2Ao M3Be M3Am M3Az 

1/4 13 5 2 10 4 5 8 4 1 5 19 14 4 6 6 3 9 2 13 

2/4 15 2 
2 

10 4 5 8 4 2 6 21 12 5 7 6 3 9 2 13 

3/4 15 3 
2 

10 4 5 8 4 2 6 21 12 5 7 6 3 9 2 13 

4/4 15 3 
2 

10 4 5 8 4 2 6 21 12 5 7 6 3 9 2 13 

od/př +2 -2 
0 

0 0 0 0 0 +1 +1 +2 -2 +1 +1 0 0 0 0 0 
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4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy k 30.6.2021 

Struktura zaměstnanců: 

 

Pracovní pozice počet ženy muži 

Vedoucí pracovníci 1 0 1 
THP a administrativa 3 3 0 
Učitelé 10  8 2 

Učitelé OV 5 2 3 
Asistenti pedagoga 2 2 0 

Provozní zaměstnanci 1 1 0 

Provozní zaměstnanci – DPP 

 

 5  3  2 
Celkem 27 19   8 

Externí učitelé – DPP 

 

5 1 4 
Mimo eviden ční stav 1 1 0 

Celkem včetně externích a MES 33 21  12 

 
Věková struktura 

 
kategorie počet z toho externí z toho žen 
do 30 let 1 0 0 
31 – 40 let 4 0 3 
41 – 50 let 5 0 5 
51 – 60 let 9 0 6 
nad 61 let 14 0 7 
Celkem 33  0 21 

 
 
Věkový prům  ěr zaměstnanců dosahuje 54,13 let. Oproti předchozímu roku je pokles o 0, 6 %, 
nepůsobily zde žádné mimořádné vlivy. 

učitelé šk. rok 2019/2020 šk. rok 2020/2021 

Požadovaný stupeň vzdělání 100 % 100% 

Kvalifikovanost výuky 100 % 100% 

 

učitelé odborného výcviku šk. rok 2019/2020 šk. rok 2020/2021 

Požadovaný stupeň vzdělání 100 % 100 % 

Kvalifikovanost výuky 100 % 100 % 

Pedagogičtí pracovníci splňují 100% vzdělanost a kvalifikovanost. 
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy k 31.7.2021 

Struktura zaměstnanců: 

 

Pracovní pozice počet ženy muži 

Vedoucí pracovníci 1 0 1 
THP a administrativa 3 3 0 
Učitelé 10  8 2 

Učitelé OV 3 2 1 
Asistenti pedagoga 2 2 0 

Provozní zaměstnanci 1 1 0 

Provozní zaměstnanci – DPP 

 

3 1 2 
Celkem 23 17  6 

Externí učitelé – DPP 

 

0 0 0 
Mimo eviden ční stav 1 1 0 

Celkem včetně externích a MES 24 18 6 

 
Věková struktura 

 
kategorie počet z toho externí z toho žen 
do 30 let 1 0 0 
31 – 40 let 3 0 3 
41 – 50 let 5 0 5 
51 – 60 let 6 0 5 
nad 61 let  9 0 5 
Celkem 24 0 18 

 

Věkový prům  ěr zaměstnanců dosahuje 54,13 let. Oproti předchozímu roku je pokles o 0, 6 %, 
nepůsobily zde žádné mimořádné vlivy. 

učitelé šk. rok 2019/2020 šk. rok 2020/2021 

Požadovaný stupeň vzdělání 100 % 100% 

Kvalifikovanost výuky 100 % 100% 

 

učitelé odborného výcviku šk. rok 2019/2020 šk. rok 2020/2021 

Požadovaný stupeň vzdělání 100 % 100 % 

Kvalifikovanost výuky 100 % 100 % 

Pedagogičtí pracovníci splňují 100% vzdělanost a kvalifikovanost. 
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy k 31.8.2021 

Struktura zaměstnanců: 

 

Pracovní pozice počet ženy muži 

Vedoucí pracovníci 1 0 1 
THP a administrativa 4 4 0 
Učitelé 14 11 3 

Učitelé OV 2 1 1 
Asistenti pedagoga 2 1 1 

Provozní zaměstnanci 1 1 0 

Provozní zaměstnanci - DPP 3 1 2 
Celkem 27 19  8 

Externí učitelé – DPP 

 

0 0 0 
Mimo eviden ční stav 1 1 0 

Celkem včetně externích a MES 28 20  8 

 
Věková struktura 

 
kategorie počet z toho externí z toho žen 
do 30 let 2 0 1 
31 – 40 let 3 0 3 
41 – 50 let 8 0 6 
51 – 60 let 8 0 7 
nad 61 let  7 0 3 
Celkem 28  0 20 

 

Věkový prům  ěr zaměstnanců dosahuje 54,13 let. Oproti předchozímu roku je pokles o 0, 6 %, 
nepůsobily zde žádné mimořádné vlivy. 

učitelé šk. rok 2019/2020 šk. rok 2020/2021 

Požadovaný stupeň vzdělání 100 % 100% 

Kvalifikovanost výuky 100 % 100% 

 

učitelé odborného výcviku šk. rok 2019/2020 šk. rok 2020/2021 

Požadovaný stupeň vzdělání 100 % 100 % 

Kvalifikovanost výuky 100 % 100 % 

Pedagogičtí pracovníci splňují 100% vzdělanost a kvalifikovanost. 
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Předmětové komise 

 

sekce všeobecně vzdělávacích předmětů - vede PhDr. Jana Hlaváčová, 

sekce odborných ekonomických a sociálně -společenských předmětů - vede Ing. Jarmila Riedlová,   

sekce přírodních věd - vede Ing. Ludmila Slobodianová  

 

Všeobecné předměty 

Český jazyk a literatura  Mgr. Irena Novosádová 

PhDr. Bronislava Vrbová 

 

Dějepis  Mgr. Irena Novosádová 

PhDr. Bronislava Vrbová 

Anglický jazyk  PhDr. Jana Hlaváčová 

Mgr. Lenka Hlaváčová 

Mgr. Silantyeva Olena 

 

Německý jazyk    Mgr. Veronika Palíšková 

 

Základy společenských věd  Ing. Ivana Jiroutová 

ON, PN, psychologie  Mgr. Milu še Červinková 

 

Základy přírodních věd  Ing. Ludmila Slobodianová 

(fyzika, chemie) a ekologie  Ing. Václav Talaš 

 

Matematika Mgr. Mannon Baťková 

Ing. Ludmila Slobodianová 

 

Hospodářský zeměpis  Mgr. Irena Novosádová 

 

Tělesná výchova    Mgr. Milan Buday 
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Technické předměty 

Zbožíznalství  Ing. Ludmila Slobodianová 

Ing. Ivana Jiroutová 

 

 

Informatika a výpočetní technika  Ing. Zdeněk Šťasta 

 

Odborné p ředměty-strojírenství  Ing. Vladimír Vítů 

Miroslav Otáhal 

 

Odborné předměty  yy Y-stavebnictví Ing. Jind řich Novotný 

Miroslav Šípek 

 

Odborné p ředměty-elektro  Ing. Daniel Sedlecký  

 

Odborné p ředměty- buvnictví  Ing. Ludmila Slobodianová 

Ing. Václav Talaš 

 

Ekonomické předměty 

Ekonomika, management,  Ing. Jarmila Riedlová 

marketing, účetnictví  Ing. Bc. Jitka Holá 

Ing. Iva Čevelová 

 

Obchodní provoz   Mgr. Miluše Červinková  

 

Písemná a elektronická komunikace Mgr. Milu še Červinková 

Hospodářská korespondence  Ing. Bc. Jitka Holá 

Technika administrativy   Mgr. Milu še Červinková 
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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. 2020. Tento seznam byl poskytnut také odboru školství Krajského ú řadu ve 
Zlíně prostřednictvím metodika pro soukromé školy. 

Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 byla pro první, druhé kolo a další  kola 
stanovena pokynem ředitele. V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 se jednotná 
přijímací zkouška na naší škole do maturitních oborů ani nástavbového studia nekonala. 
Z rozhodnutí ředitele školy byla tato zkouška nahrazena školní přijímací zkouškou z jazyka 
českého a matematiky. Přijímací zkouška z jazyka českého i matematiky zohledňovala situaci, 
která nastala v období Covid-19, kdy žáci současných 9. ročníků měli ztížené vzdělávací 
podmínky ve druhém pololetí 8. ročníku a současně i v prvním pololetí 9. ročníku. 
Rovněž stejným způsobem byla vnímána situace u uchazečů do nástavbového studia. Školní 
přijímací zkouška byla v rozsahu didaktického testu Cermatu (jednotná přijímací zkouška). 
Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídala rámcovému vzdělávacímu programu pro základní 
vzdělávání. 
Přijímací zkoušky na maturitní a nástavbové obory se konat nebudou, pokud počet přijatých 

přihlášek ke vzdělávání na jednotlivé obory bude nižší, než je ředitelem školy vyhlášený 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání. 

Kritéria pro první kolo byla stanovena následovně: 

 

Otevírané obory ve školním roce 2021-2022 - 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 

 

V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou 

č. 353(2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání 

ve středních školách, v platném znění, ředitel Academic School, Střední školy, s.r.o. ve Zlíně  

  
Bylo vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení pro výše uvedené obory.  
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Školní přijímací zkoušky (ŠPZ) se konaly ve dvou termínech:  

1. termín: 19. duben 2021  

2. termín: 20. duben 2021  

  
Přihlášený uchazeč, který se závažných důvodů nedostavil k přijímacím zkouškám, se musel 

do tří dnů řádně (písemně) omluvit řediteli školy. Byla-li omluva ředitelem školy uznána, žák 

konal zkoušku v náhradním termínu.  

náhradní termíny:  1. termín: 17. květen 2021 

2. termín: 18. květen 2021 

V případných dalších kolech přijímacího řízení (2. nebo 3. kolo a další) se přijímací zkoušky 

nekonaly.  

 

Vlastní kritéria (podmínky) přijetí ke studiu:  

Přijímací zkoušky na maturitní a nástavbové obory se nekonaly, jelikož počet přijatých 

přihlášek ke vzdělávání na jednotlivé obory byl nižší, než je ředitelem školy vyhlášený 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání. 

  

Pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou konaly uchazeči do maturitních oborů školní 

přijímací zkoušku formou zadávaných a vyhodnocovaných testů.  

 

Bodový systém:  

Byl platný pro 1. kolo přijímacího řízení, v dalším kole přijímacího řízení se přijímací zkouška 

nekonala.  

             body     váhy  

a) přijímací zkouška – testy    100 b.     60%  

b) prospěch ze ZŠ        66 b.     40%  

c) zvýhodnění za soutěže   max 20 b.  

d) hodnocení za chování              max 20 b.  

e) motivační dopis    14 b. 

  

 ad a) jednotná přijímací zkouška formou testů:  

Český jazyk  50 bodů  

Matematika       50 bodů  

 

Součet maximum      100 bodů  
Uchazečům s doloženými SVP byl tento čas prodloužen dle vyjádření ŠPZ.  (školské pedagogické 

zařízení) 

Maximální bodový zisk činil 100 bodů.  
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Ředitel školy nestanovil minimální bodovou hranici úspěšnosti testů.  

ad b) prospěch ze ZŠ:   

Maximum: 66 bodů  

Hodnotil se prospěch za 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy. (dle opatření MŠMT se 

nehodnotí II. pololetí šk. roku 2019/2020, proto se hodnotí II. pololetí 8. ročníku ZŠ a I. pololetí 

9. ročníku ZŠ) V případě doložení prospěchu za úplnou 9. třídu (ukončeno základní vzdělání) 

lze hodnotit prospěch za 1. a 2.  pololetí 9. třídy. Do hodnocení se uchazeči započítávaly 

výsledky, které jsou pro něho výhodnější.  

Prospěch byl převeden na bodový zisk dle rovnice:  

b = 98 - (ø 8. tř. + ø 9. tř.)/2*32                                  

Průměr 1,00 dává bodovou hodnotu b = 66 bodů. Průměr 3,0 dává 2 body.  

Uchazeč nebyl ke studiu přijat, pokud byl ve sledovaném období (2. pololetí 8. třída a 

1. pololetí 9. třída) na vysvědčení z jakéhokoliv předmětu klasifikován nedostatečný“.  

Pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonali zkoušku z českého jazyka a 

literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona nebo u uchazečů, u kterých bodový zisk ze 

základního vzdělávání určit nelze (například absolventi základního vzdělávání v zahraniční 

škole – doloženo dokladem o ukončeném základním vzdělávání), vytváří ve spolupráci s 

Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů 

v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání. Jazyková znalost českého jazyka pro výuku u 

těchto uchazečů byla doplněna přijímacím pohovorem.   

  
ad c) zvýhodnění za soutěže:  
Bodové zvýhodnění za účast na olympiádách a soutěžích v předmětech český jazyk, 
matematika, cizí jazyk, informační a komunikační technologie, fyzika a chemie (maximum 20 
bodů):  

- školní kolo: účast 5 bodů  

- okresní kolo: účast 10 bodů  

- krajské a vyšší kolo: účast 20 bodů  

ad d) hodnocení chování:  
Uchazeč, který měl v hodnoceném období snížený stupeň z chování, bude znevýhodněn 

odečtením 10 bodů, při snížení hodnocení o dva stupně nebo při opakovaném snížení 

hodnocení chování byl znevýhodněn odečtením 20 bodů.  

ad e) motivační dopis:  
Motivační dopis popisující zájem uchazeče ve vzdělávání v oboru Ekonomika a podnikání, 

Informační technologie, Podnikání dle podané přihlášky ke vzdělávání. Za motivační dopis o 

rozsahu plné 1 strany A4 se přičetlo 14 bodů. Motivační dopis musel být odevzdán v tištěné 

nebo ručně psané podobě spolu s přihláškou. 

Formát motivačního dopisu pro tištěnou podobu: 

- velikost stránky A4 na výšku,  
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- okraje stránky – horní okraj 2,5 cm, dolní okraj 2,5 cm, levý okraj 2,5 cm a pravý 
okraj 2,5 cm, 

- písmo Arial (bezpatkové)  
- velikost písma vlastního textu 12 bodů, 
- řádkování 1,5 řádku, 
- bloková úprava textu. 

 

Nedílnou součástí motivačního dopisu byla titulní strana, na které bylo uvedeno: název 

motivačního dopisu, jméno uchazeče, adresa uchazeče a název oboru, do kterého uchazeč 

podává přihlášku ke vzdělávání. Titulní strana se nezapočítává do rozsahu motivačního 

dopisu.  

Způsob určení pořadí uchazečů v jednotlivých kolech přijímacího řízení:  

O pořadí přijímaných uchazečů rozhodují kritéria:  

1. celkový počet bodů získaných v přijímacím řízení  

2. počet bodů získaných z prospěchu ze základní školy  

3. počet bodů získaných v přijímacích zkouškách  

4. průměr známek v 1. pololetí 9. třídy základní školy  

5. průměr známek ve 2. pololetí 8. třídy základní školy  

 

 Pořadí uchazečů a výsledky přijímacího řízení 

Body získané v přijímacím řízení byly sečteny a podle počtu bylo stanoveno pořadí uchazečů 

v jednotlivých oborech.  

V případech, kdy počet uchazečů byl vyšší než počet volných míst v oborech vzdělání, 

rozhodne o přijetí celkový počet získaných bodů. Při rovnosti bodů u maturitních oborů 

rozhodne lepší výsledek ze školní přijímací zkoušky (testy). Výsledky přijímacího řízení byly 

zveřejněny PP 28. dubna 2021, a to způsobem přístupným veřejnosti – ve škole a na 

webových stránkách školy (každý uchazeč pod svým přiděleným registračním číslem). 

Rozhodnutí o případném nepřijetí lze převzít osobně do dvou dnů od zveřejnění seznamu 

přijatých uchazečů. Poté budou tato rozhodnutí odeslána poštou do vlastních rukou, pro 

převzetí dopisu poběží tzv. zkrácená lhůta - 7 dnů.  

Nepřijatý uchazeč může podat odvolání proti nepřijetí do tří pracovních dnů od převzetí 

rozhodnutí.  

Přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí podle § 60 

školského zákona doručením zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 

pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí. 

 

- u nástavbového studia je nutné prokázání středního vzdělání v oboru stanoveném 
zvláštním právním p ředpisem - Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání. 

 

Žáci byli p řijati 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. 
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V dalších kolech přijímacího řízení žáci nekonali písemné testy z ČJ a M , pořadí 
bylo sestaveno z hodnocení  vysvědčení ze ZŠ a dalších skutečností nutných pro p řijetí 
(viz.kriteria přijímacího řízení pro konkrétní kolo přijímacího řízení) 

 

Další podmínky pro přijetí: 

- podání úplně vyplněné přihlášky na tiskopisu předepsaném MŠMT v určených termínech 
do 1. března 2021, 

- 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 p řijat žák, který byl již žákem této školy a ze studia byl v minulosti 
vylou čen. 

 

Počet míst pro odvolání - 2 místa v každém oboru. 

Počet volných míst pro další kola p řijímacího řízení - do naplnění kapacity oborů. 

 

Přijímání cizinc ů 

Cizinci mají podle školského zákona stejný p řístup ke vzdělávání ve střední škole jako 
občané ČR. P řijímání ke studiu probíhá podle vyhlá šených kritérií pro přijetí pro jednotlivé 
obory. 

 

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly p ředchozí vzdělání v 
zahraniční škole, se p řipřijímacím 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  

vzd ělání, škola u těchto osob ově ří 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 p řípadě, že ukon čil nebo ukon čí 
povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou s ú ředním p řekladem 
s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce. 

 

Počty přijatých žáků a žáků, kteří nastoupili ke studiu - dle oborů 

kód obor Přijato 

1. - 3. kolo 

nastoupilo září 

2020 



 
18 

2351H01 Strojní mechanik - zámečník 0 0 

2651H02 Elektriká ř - silnoproud 0 0 

3254H01 Výrobce obuvi 0 0 

3667H01 Zedník 0 0 

3666H01 Montér suchých staveb 0 0 

6641L01 Obchodník - denní 0 0 

6341M01 Ekonomika a podnikání 15 15 

1820M01 Informační technologie 4 3 

6641L01 Obchodník - dálkové 0 0 

6441L51 Podnikání - denní 22 21 

6441L51 Podnikání - dálkové 0 0 

Celkem  41 39 

 

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 2020/2021 již  nebyly otevřeny učební obory Zedník, Zámečník a Elektrikář z 

důvodu nezájmu uchazečů. Dále nebyl otevřen ani obor Obchodník - dálkové studium, taktéž 

pro malý počet zájemců 
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6. Výsledky vzdělávání 

Prospěch žáků 

  

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno Uznáno 

EPO 1 4 11 0 0 0 0 

IT 1 1 2 0 0 0 0 

OB2A 1 1 0 0 0 0 

OB2Ae 2 7 1 1 2 0 

OB3A 4 0 0 0 0 0 

OB3Ae 3 2 0 0 0 0 

TIS3 4 2 0 0 0 0 

OB4A 1 6 1 0 1 0 

OB4Ae 1 3 0 0 0 0 

OBD4 0 2 0 0 0 0 

OBD5 1 4 1 1 0 1 

SAPO1 0 14 7 7 2 0 

SAPO2 2 10 0 0 0 0 

SAPOD2 0 0 0 1 0 0 

SAPOD3 3 4 0 0 0 0 

M2Ao 0 3 0 0 0 0 

M3Am 1 1 0 1 0 0 

M3Be 0 9 0 2 0 0 

M3Bz 0 13 0 3 1 0 

CELKEM 28 94 10 16 6 1 
 

Počet žáků s vyznamenáním  byl oproti předchozímu  školnímu roku se o dost zvýšil. Klesl 
počet žáků, kteří neprospěli nebo nebyli hodnoceni, co ž bylo dáno především 
mimořádnou situací, kdy se žákům vycházelo maximáln ě vstříc s ohledem na epidemii 
Covid – 19. 

 

Počet žáků 
k 1. 9. 2020 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo,  
nehodnoceno 

Počet žáků 
k 31.8.2021 

155 28 94 16 137 
% 18,06 60,65 10,32  

 

 
Prospěch tříd 

 

EPO1 IT1 OB2A OB2Ae OB3A OB3Ae TIS3 OB4A OB4Ae OBD4 OBD5 SAPO1 SAPO2 SAPOD2 SAPOD3 M2Ao M3Am M3Be M3Bz 

2,01 2,19 1,79 1,96 1,17 1,26 1,45 2,01 1,69 1,92 1,99 2,34 1,87 1,61 1,68 1,97 2,49 2,66 2,65 
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Hodnocení chování 

  

 2 3 NTU DTU NŘŠ DŘŠ PodVy PTU/OV PŘŠ 

EPO1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 

IT1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

OB2A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OB2Ae 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

OB3A 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

OB3Ae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TIS3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OB4A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OB4Ae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBD4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBD5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SAPO1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 

SAPO2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SAPOD2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SAPOD3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M2Ao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M3Am 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

M3Be 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

M3Bz 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

0

2

4

6

8

10

12

14

Prospěch tříd - přehled

S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno Uznáno
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Hodnocení chování 

 počet % ze v šech žáků školy 

2 – uspokojivé 1 0,65 

3 – neuspokojivé 0 0 

 

 

Absence žáků 

 

Absence žáků byla posuzována pouze za období, ve školní roce 2020/2021, kdy měli žáci 

prezenční výuku. Z důvodu COVID-19 bylo vyučování žáků dne 5.10.2020 přeneseno do 

online výuky. V období distančního vzdělávání nebylo tedy možné přesně stanovit absenci 

žáků jako v době prezenční výuky. 

 

 

EPO1 IT1 OB2A OB2Ae OB3A OB3Ae TI3 OB4A OB4Ae OBD4 OBD5 SAPO1 SAPO2 SAPOD2 SAPOD3 M2Ao M3Am M3Be M3Bz 

406 34 50 237 67 106 160 0 0 2 1314 0 0 0 0 93 41 69 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hodnocení ukončení studia maturitní zkoušky  
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DT ČJL DT ANJ DT NEJ DT MAT 
 

Uspěl Neuspěl Uspěl Neuspěl Uspěl Neuspěl Uspěl Neuspěl 

OB4A 6 2 8 0 0 0 0 0 

OB4Ae 4 0 3 1 0 0 0 0 

OBD5 3 2 3 0 0 1 0 1 

SAPO2 9 3 9 3 0 0 0 0 

SAPOD3 6 1 3 0 0 1 3 0 

CELKEM 28 8 26 4 0 2 3 1 

 

 

ŠKOLNÍ ČÁST 

 

 

Praktická MZ ČJL* ANJ/NEJ* Odborný předmět 1 Odborný předmět 1 

 

Uspěl Neuspěl Uspěl Neuspěl Uspěl Neuspěl Uspěl Neuspěl Uspěl Neuspěl 

OB4A 7 1 1 0 0 0 8 0 7 1 

OB4Ae 4 0 1 0 1 0 4 0 4 0 

OBD5 5 0 5 0 1 0 5 0 5 0 

SAPO2 12 0 8 0 6 0 12 0 12 0 

SAPOD3 7 0 0 0 0 0 7 0 7 0 

CELKEM 35 1 15 0 8 0 36 0 35 1 

 

* Ústní zkouška z ČJL a ANJ/NEJ byla dobrovolná tj. žáci ji nemuseli dělat. 
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8. Hodnocení ukončení studia závěrečné zkoušky 

 

 

 
Písemná zkouška Praktická zkouška 

 
Uspělo žáků Neuspělo žáků Uspělo žáků Neuspělo žáků 

M3Am 2 0 2 0 

M3Be 6 3 9 0 

M3Bz 13 0 13 0 

CELKEM 21 3 24 0 

 

 

Vydané výuční listy a maturitní vysvědčení 

 

Třída Výuční list Maturitní vysvědčení 

M3Am 2 - 

M3Be 6 - 

M3Bz 13 - 

OB4A - 4 

OB4Ae - 3 

OBD5 - 0 

SAPO2 - 5 

SAPO3D - 4 

CELKEM 21 16 

 

 

 

 

 9. Zhodnocení distančního vzdělávání 

Naše uzavřená škola se výborně vypořádala s intenzivní komunikací s mnoha aktéry a 

krizovým řízením, které se dotýkalo jak žáků/studentů, tak pracovníků školy. Škola musela 

komunikovat hned na několika frontách – místní a státní instituce, rodiče, žáci a média. Ne 
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vždy byla možnost spojit se adekvátně se všemi žáky a jejich zákonnými zástupci, což vedlo 

k prohlubování nerovností v přístupu ke vzdělávání.  

I přes přijatá opatření a redukci učiva se zvýšeným zaměřením na maturitní a odborné 

předměty včetně odborného výcviku, nedošlo k výraznému poklesu ve vědomostech žáků, což 

dokazují studijní výsledky za I. i II. pololetí školního roku 2020/2021. 

Současně se zvýšila digitální gramotnost učitelů, protože museli vést výuku v on-line prostředí  

platformě MS Teams. Přestože školy a vzdělávací instituce byly pro prezenční výuku a 

vzdělávání uzavřené, všichni učitelé se vzdělávali on-line prostřednictvím webinářů. Každý si 

našel v pestré nabídce webinářů právě to, co ho nejvíce zajímalo, jak po stránce odborné, tak 

po stránce pedagogické. 

Každému z aktérů na poli vzdělávání však chyběl osobní kontakt – žák x učitel, žák x žák. Toto 

nemohla distanční výuka zajistit. Dokazuje to, že prezenční vzdělávání a osobní kontakt se 

nedá nahradit/přenést do virtuálního světa. 

I přes tato úskalí je nutné vyzdvihnout práci učitelů a jejich profesionální přístup k výuce online. 

Dále je potřeba pochválit žáky, že i když tato situace nebyla pro ně lehká, přistupovali aktivně 

ke vzdělávání a výsledkem byl větší počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním v porovnání 

s předcházejícím  školním rokem.  
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10. Rozbor úspěšnosti našich studentů u maturitní zkoušky – jarní 

zkušební období šk. rok 2020/2021 – jazyky 

Výsledky didaktického testu: 

Třída Český jazyk DT Anglický jazyk DT Německý jazky DT 

 Uspělo Neuspělo Uspělo Neuspělo Uspělo Neuspělo 

OB4A 6 2 8 - - - 

OB4Ae 4 - 3 1 - - 

SAPO2 9 3 9 3 - - 

SAPOD3 5 1 3 - - 1 

OBD5 4 2 3 - 1 1 

Celkem 28 8 26 4 1 2 

 

Výsledky ústní zkoušky: 

Třída Český jazyk DT Anglický jazyk DT Německý jazyk DT 

 Uspělo Neuspělo Uspělo Neuspělo Uspělo Neuspělo 

OB4A 1 - 1 - - - 

OB4Ae 1 - - - - - 

SAPO2 7 - 6 - - - 

SAPOD3 - - - - - - 

OBD5 - - - - - - 

Celkem 9 0 7 0 0 0 

 

Komentář - didaktický test 

Didaktický test z jazyka českého absolvovalo 36 studentů, z nichž 28 uspělo a 8 neuspělo. 

Didaktický test z anglického jazyka absolvovalo 30 studentů, z nichž 26 uspělo a 4 neuspěli. 

Didaktický test z jazyka německého absolvovali 3 studenti, z nichž 1 uspěl a 2 neuspěli. 

Celkově tedy většina našich studentů didaktické testy absolvovala úspěšně. 

Opatření: 

Gramatika: zaměřit se na opakování a procvičování frází, slovních spojení a gramatických 

jevů, aby si je studenti hlouběji osvojili. 

Příprava na didaktický test: příprava pomocí didaktických testů z minulých let jasně zvyšuje 

úspěšnost studentů u této části maturitní zkoušky. 

Poslech: Pro ještě lepší výsledky je do výuky třeba průběžně zařazovat poslechy a také 

studenty motivovat k samostatnému poslechu mluveného slova v AJ nebo NJ.  

Čtení a jazyková kompetence: Ve výuce průběžně pracovat s textem (orientace v textu, čtení 

s porozuměním, schopnost vyhledat v textu konkrétní informaci apod.). 

Dálkoví studenti: problém je ve velmi nízké hodinové dotaci. Někteří studenti jsou navíc úplní 

začátečníci a pouze touto formou studia nemohou jazyk úspěšně zvládnout. Zároveň byly 

jejich výsledky v tomto zkušebním období ovlivněny zavřením škol a komunikací pouze 

prostřednictvím internetu. 
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Komentář – ústní zkouška 

Ústní zkouška z jazyků probíhala v letošním školním roce na základě dobrovolnosti. Z devíti 

studentů, kteří maturovali z ČJ, uspěli všichni, ze sedmi studentů, kteří maturovali z AJ, uspěli 

také všichni. 

Závěr 

Z výsledků DT i ústních zkoušek je patrné, že naši studenti byli na maturitní zkoušku velmi 

dobře připraveni i přes dlouhodobé uzavření škol a nemožnost být v osobním kontaktu s 

vyučujícím. Vzhledem k tomu, že velkou část školního roku studenti studovali formou distanční 

výuky, jsou jejich výsledky vynikající. 

 

11. Rozbor úspěšnosti našich studentů u maturitní zkoušky – jarní 

zkušební období šk. rok 2020/2021 – matematika 

 

Didaktický test  

Z celkového počtu 57 žáků připuštěných k MZ test se k didaktickému testu z matematiky 

přihlásili 4 žáci, z přihlášených byli všichni žáci dálkového studia.   

U didaktického testu neuspěl jeden žák, což představuje 25 % neúspěšnosti, 75 % žáků 

uspělo. 

Žák, který didaktický test nesplnil, byl úspěšný pouze z 18 %. 

Žákům, kteří byli úspěšní napomohl na 135 minut na řešení testu a snížené bodové 

ohodnocení, které bylo stanoveno na 27 %. 

Výsledky žáků: 

Žák 1: 28 % 

Žák 2: 30 % 

Žák 3: 28 % 

Opatření:  

Neúspěšný žák se připravoval sám, neměl srovnání s ostatními žáky. Opomenul stanovenou 

výkonnost, která je pro úspěšné zvládnutí didaktického testu z matematiky nezbytná.  

Lze očekávat, že v hranice úspěšnosti bude navrácena na původních 33 %. Je tedy potřeba 

se zaměřit na pečlivější přípravu žáků doma. Úspěšní žáci tuto hranici nezískali, napomohlo 

jim snížení požadované procentuální úspěšnosti. Nelze spoléhat jen na učitele ve vyučování. 

Doma se lze věnovat nabytí rychlosti a zrychlení výpočtů a opakování si didaktických testů 

z předchozích ročníků. Ve vyučování byla DT věnována náležitá pozornost, žáci si mohli 

během školního roku vyzkoušet didaktické testy, další si měli možnost vyzkoušet v domácí 

přípravě.  
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Závěr: 

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.  
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12. Hodnocení prevence rizikového chování ve školním roce 

2020/2021 

 

Školním metodikem prevence je od 1.9.2020 Ing. IJ. 

Průběh školního roku 2020/2021 byl, stejně jako minulé roky, veden v duchu úzké spolupráce 

mezi vedením školy, ostatními pedagogy a především žáky a jejich rodiči. Jsme si vědomi, že 

nejen tyto postupy pak tvoří vhodné psychosociální klima ve škole, které velkou měrou přispívá 

a rozvíjí prevenci možného rizikového chování žáků. Podobně jako v minulých letech jsme se 

snažili program zaměřit i nadále na zdravý životní styl, na duševní rozvoj, na upevnění 

správných pravidel sociálního chování, dále pak na samozřejmost poskytnout první pomoc 

jinému člověku a v neposlední řadě rozvíjet, podporovat a učit žáky slušnému chování. 

Samozřejmostí byla také další témata, jako jsou návykové látky, šikana, kyberšikana a ostatní 

patologické jevy.  

V uplynulém školním roce nebyl na naší škole řešen žádný případ zneužívání návykových 

látek (s výjimkou kouření). Další problémy se prakticky neprojevily z důvodu uzavření škol 

v době pandemie Covid-19.  

V říjnu 2020 – proběhlo on-line jednání s Vojtěchem, žákem 1. ročníku nástavbového studia, 

z důvodu jeho nevhodného a vulgárního chování vůči panu učiteli při distanční výuce. Závěrem 

jednání bylo rozhodnutí o udělení důtky třídní učitelky. 

V červnu 2021 proběhlo opět jednání s Vojtěchem, s žákem 1. ročníku nástavbového studia 

z důvodu jeho nevhodného a vulgárního chování vůči paním učitelkám při prezenční výuce. 

Závěrem jednání bylo rozhodnutí o udělení 2 z chování a byla mu nabídnuta možnost 

přechodu na dálkové studium od příštího školního roku 2021/2022. Žák si vzal čas na zvážení 

této nabídky. 

V letošním školním roce probíhaly během června „Projektové dny“, kdy jeden z nich byl u 1. a 

2. ročníku s názvem „Návykové látky – svět drog a jejich účinky“. Toto téma bylo vybráno 

z důvodu prevence rizikového chování a zvýšeným rizikem vzniku závislostí u žáků v důsledku 

pandemické situace, kdy žáci byli převážně izolováni v domácím prostředí. Jinak jsme 

neuspořádali žádné besedy s odborníky. Hlavním důvodem bylo, že od 8.října 2020 byl 

vyhlášen nouzový stav a tudíž výuka probíhala pouze distančně. Během distanční výuky se 

žáci 2. a 3.ročníku zúčastnili soutěže „Kraje pro bezpečný internet“. Tato soutěž byla zaměřena 

na prevenci proti kyberšikaně. 
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13. Závěrečná zpráva z činnosti výchovné poradkyně Academic 

School, Střední školy, s. r. o. ve Zlíně za školní rok 2020/2021 

 

 

Výchovné poradenství 

 

Výchovná poradkyně Mgr. MČ 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. 
 

1. 3. září 2020 proběhlo zahájení školního roku prostřednictvím třídnických hodin třídních 
učitelů, které byly zaměřeny na vzájemné poznávání a navázání spolupráce nových 
žáků s třídním učitelem a žáky navzájem. 

 

2. V průběhu měsíce září a října 2020 výchovná poradkyně spolupracovala 
a  organizačně zabezpečovala se všemi učiteli vyhotovení plánů IVP 2.  – 4. stupně a 
PLPP. Během školního roku spolupracovala s Krajskou pedagogicko-psychologickou 
poradnou ve Zlíně a Kroměříži a se Speciálně pedagogickým centrem ve Zlíně (Mgr. 
B., Mgr. Z., Mgr. A.). Všechny vypracované IVP a PLPP byly u nezletilých žáků 
odsouhlaseny podpisem rodičů, u zletilých žáků podpisem zletilého žáka. 

 

- Funkci asistentky pedagoga vykonávala po celý školní rok paní HP a paní SJ. Péče 
asistentky pedagoga byla přidělena dvěma žákům 4. stupně PO a jednomu žáku 3. 
stupně PO, přičemž jedna asistentka pedagoga se starala současně o dva žáky ve 
třídě (dívce pomáhala především při obslužných úkonech). Výchovná poradkyně po 
celý školní rok s asistentkami spolupracovala a byla s nimi v pravidelném kontaktu. 
Společně s asistentkou SJ domlouvala jednání s rodiči. 
 

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

- Vzhledem k tomu, že od 8. října 2020 byla vyhlášená distanční výuka, nekonaly se 
besedy zaměřené na další možnosti studia pro končící maturitní ročníky. 

 

- Neproběhlo ani konzultační odpoledne v KPPP Zlín.  
- Září - jednání s paní A. a maminkou Radima, žáka 3. ročníku, obor elektrikář, s PO 4. 

stupně. Řešilo se dodání nového Doporučení pro vzdělávání žáka. 
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- Říjen – online jednání s žákem Vojtěchem, žákem 1. ročníku nástavbového studia – 
projednávalo se nevhodné a vulgární chování vůči učiteli. 
 

- Prosinec – jednání s maminkou žáka Petra. Projednáno nevhodné chování vůči 
pedagogům.  

 

- Únor – telefonické jednání s maminkou žáka Maxe – neúčastnil se distančního 
vzdělávání z důvodu nefungujícího PC. Žákovi byl zapůjčen školní notebook. Ani 
potom se zapojení do výuky nezlepšilo. 
 

- Březen – jednání s maminkou žáka Maxe z důvodu dlouhodobého neplnění úkolů a 
účasti na distanční výuce od začátku 2. pololetí 2020/2021. Byl domluven jednotný e-
mail pro předávání veškerých školních informací. 
 

- Telefonický hovor s maminkou Mateje o možnosti vyžívání pedagogické intervence i 
v době Covidu. 
 

- Červen – beseda ve škole pro žáky 1. a 2. ročníku na téma: „Návykové látky“. 
 

3. V průběhu celého školního roku výchovná poradkyně spolupracovala s metodičkou 
prevence sociálně patologických jevů Ing. Ivanou Jiroutovou, s třídními učiteli a 
ředitelem. Spolupráce se týkala 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 založené 
u výchovné poradkyně.  
 

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

- Spolupracovala s pracovníky KPPP Zlín a Kroměříž, řešila s nimi problémy týkající se 
IVP.  

 

- Výchovná poradkyně informovala žáky maturitních ročníků o dalším vzdělávání 
aktualizací nástěnky a předáváním různých materiálů, nabízejících přehled vysokých 
škol a dalšího pomaturitního vzdělávání. 

 

4. V rámci občanské nauky probíhala ve třídách v průběhu školního roku prevence 
sociálně patologických jevů. 
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14. Další vzdělávání zaměstnanců   

Školení zaměstnanců 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  30 osob  

Prevence požární ochrany  28 osob  

Elektrických za řízení 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 

 

Fun with grammar (Gramatika zábavným způsobem)    1 osoba 
Zvyšování kompetencí v matematice: Geometrie 3     1 osoba 
Suprisology – engineering the unexpected in the classroom  
(vedení třídy metodou suprisologie)       1 osoba 
Introducing new personal results for Pre A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers  
(představení nových materiálů k učebnicím AJ)     1 osoba 
Zvyšování kompetencí v matematice: Pravděpodobnost a statistika  1 osoba 
Teaching online (Jak učit on-line)       1 osoba 
Zvyšování kompetencí v matematice: Aritmetika     1 soba 
Zvyšování kompetencí v matematice: Didaktika matematiky 1   1 osoba 
Syndrom vyhoření v pedagogické profesi      8 osob 
Finanční gramotnost (INEV akademie)      1 osoba 
Zvyšování kompetencí v matematice: Elementární matematika 1   1 osoba 
Práce s heterogenní třídou        7 osob 
Podpora při vzdělávání dětí, žáků, studentů s poruchou autistického spektra 6 osob 
Plán pedagogické podpory jako nástroj pomoci žákovi    6 osob 
Školení nových maturitních komisařů      2 osoby 
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů      13 osob 
Inkluze           13 osob 
Vzdělávání dětí, žáků s rizikovým chováním a s agresivními prvky chování-VVP 1 osoba 
Až se sejdeme ve škole        1 osoba 
Projektová výuka         13 osob 
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15. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti, soutě že 

Od 8.10. 2020 z důvodu protiepidemických opatření COVID-19 byla zakázána prezenční 
výuka, tj. osobní přítomnost žáků a studentů ve škole. Z tohoto důvodu se ve škol roce 
2020/2021 nekonaly žádné kulturní, sportovní a vzdělávací akce. Tyto akce rovněž byly 
z důvodu protiepidemických opatření COVID-19 byla zakázány. 

 

Soutěže online 

 

Ekonomická olympiáda pro SOŠ: 

– školní kolo ekonomické olympiády se konalo online v týdnu 30. 11. - 4. 12. a zúčastnily se 

třídy TISOB3, OB4, SAPO2. Do krajského kola postoupili 4 studenti (1 z OB3, 2 z OB4 a 1 

ze SAPO2). 

- krajských kol se zúčastnilo 950 studentů z celé ČR a konalo se online 16. března, naši 
studenti obsadili 45.-63. pozici ze 65 zúčastněných ve Zlínském kraji. 
 

Soutěž „Kraje pro bezpečný internet“. 

- Soutěž probíhala od 15. září 2020 do 28. února 2021 

- této soutěže se zúčastnily třídy OB2 a OB3. 

- Diplom za úspěšné absolvování kvízu získalo 6 žáků ze třídy OB2 a 6 žáků ze třídy OB3 

 

Dny otevřených dveří 

- dny otevřených dveří – online – prostředí MS Teams,  

- pro uchazeče o studium (21. ledna 2021, 4. února 2021, 18. února 2021) - mimořádné 
termíny dle individuální dohody 
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16. Výsledky kontrol 

 

Audit 

 

V souladu se zákonem  č. 306/1999 Sb. byl proveden audit k výkazu zisku a ztráty a způsobu  
vynaložení dosa ženého 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 října 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 pro školení zaměstnanců v 
oblasti BOZP a PO v srpnu 2020. 

 

Inspekce ČŠI 

Ve sledovaném období neproběhla inspekce ČŠI.  

 

Kontrola využití poskytnuté dotace soukromé škole na rok 2020  

Kontrola na místě začala 16.6.2021 a byla ukončena 25.6.2021. Závažná zjištění ve smyslu 
ustanovení §22 odst.6 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů, nebyla zjištěna.  
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17. Hospodaření školy za rok 2020/2021 

  

Výnosy a náklady   

    

Výnosy   

tržby z prodeje v rámci výuky                 1 608 378,00 Kč  

tržby obuvnický kurz                    435 297,00 Kč  

tržby za zboží                      29 366,00 Kč  

tržby za reklamu                    274 272,00 Kč  

nadační příspěvek SYNOT                 4 100 000,00 Kč  

neinvestiční dotace                 9 509 078,00 Kč  

přijaté finanční dary                    230 000,00 Kč  

ostatní administrativní výnosy                      22 656,00 Kč  

prodej materiálu                                   -   Kč  

prodej DHIM a DDHIM                                   -   Kč  

výnosy celkem               16 209 047,00 Kč  

    

Náklady   

spotřební materiál                    160 862,00 Kč  

spotřeba energií                    332 211,00 Kč  

opravy a údržba                      25 266,00 Kč  

nájem nebytových prostor                 1 915 024,00 Kč  

služby                 2 558 930,00 Kč  

nákup zboží                                   -   Kč  

nákup DDHIM                    270 153,00 Kč  

náklady na reprezentaci                        8 659,00 Kč  

mzdové náklady včetně odvodů               11 464 387,00 Kč  

daně a poplatky                    103 908,00 Kč  

odpis nedobytných pohledávek                                   -   Kč  

ostatní provozní náklady                    108 284,00 Kč  

zmařená investice                                   -   Kč  

odpis DHIM a DNIM                                   -   Kč  

náklady celkem               16 947 684,00 Kč  

    

předběžný hospodářský výsledek před zdaněním  -                  738 637,00 Kč  

  

Mzdové náklady jsou včetně odstupného, náhrad PN  

  

 Nákup DHIM nebyl ve školním roce 2020/2021 uskutečněn  

  

Nákup DDHIM byl pořízen ve výši 270.152,81 Kč  
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18. Projektová činnost 

 

IKAP II. 

 

Implementace krajských  akčních plánů - ve spolupráci  s Gymnáziem Zlín, ZŠ a MŠ 
Montessori a ZŠ a MŠ Choryně zpřístupní škola své odborné dílny a u čebny k 
seznámení žáků s jednotlivými obory a řemeslem vůbec. 

 

Šablony II. 

Od 24.5.2021 byla již umožněna prezenční výuka žáků při dodržení všech protiepidemických 
opatření. Žáci i učitelé se pravidelně ve stanovených termínech testovali pomocí samotestů 
SARS-CoV-2-Antigen na COVID-19. Do výuky byly zařazeny projektové aktivity - Projektový 
den ve škole a Zapojení odborníka z praxe do výuky z Projektu Šablony II.  

Projektový den ve škole: 

Žáci OB3 se zúčastnily projektových dnů nazvaných „Chytrý nákup“ a „Ekologické bydlení – 
Zelené domy. V případě projektu „Chytrý nákup“ měli žáci za úkol porovnat v obchodech ceny 
zadaného zboží. Určit, ve kterém obchodě vyšel nákup nejlevněji a ve kterém byl nejdražší. 
Z tohoto projektu poté odevzdávali výstup ve formě tabulek a grafů, 

U projektu „Ekologické bydlení – Zelené domy“ si žáci třetího ročníku si zblízka prohlédli – jak 

vypadá ekologické bydlení ve skutečnosti. Průvodkyní nám byla propagátorka zelených domů 

a zároveň majitelka jednoho takového domu. Prohlédnout si takový typ domu ve skutečnosti 

je zvláště pro mladé lidi určitě velmi přínosné a zajímavé. Evokuje spoustu myšlenek, které se 

týkají ekologie a udržitelného rozvoje na celé planetě. 

 

Zapojení odborníka z praxe 

Žáci absolvovali prezentace odborníků z praxe. Jednotlivé prezentace byly na různá témata, 
např. oblast Návykových látek přednášel odborník z KPPP, Marketing. – přednášel odborník 
společnosti Baťa, Programování, podpora programovacích stylů, vlastní návrh aplikace 
v C++, Operační systém Windows 10, Síťový hardware, konfigurace serveru, vytvoření 
jednoduché LAN. 

 

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 u čebních 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 p římo v reálném prostředí firem. Seznamují se tak s měkkými faktory firem, tj. 
podmínkami práce počínaje organizací práce a bezpečností práce v provozu, postavení 
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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 pou žívaných materiálech (tvrdé faktory). 

 

Sekundární význam spolupráce se sociálními partnery vychází ze skutečnosti, že řada firem 
nabízí žákům po ukon čení studia možnost zaměstnání. Toto pak pozitivně ovlivňuje ukazatel 
uplatnitelnosti absolventů naší školy na trhu práce a je nezanedbatelným argumentem p ři 
náboru nových žáků. 

 

Význam spolupráce se sociálními partnery má dopad i na odborný růst pedagogických  
pracovníků školy, a to jak učitelů odborných předmětů, tak p ředevším u čitelů odborného 
výcviku. Sepětí teoretického pojetí přípravy na budoucí profesi s praxí je tradiční hodnotou 
školy, která má kořeny v ba ťovském systému vzdělávání kvalifikovaných zaměstnanců. 

Partneři v oblasti koncepční a organizační činnosti 

 

SAFO auto škola - 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. 

KPPP Zlín – preventivní programy pro žáky. 
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Závěr 

 

Academic School, Střední škola s.r.o. patří mezi významné partnery jak soukromého, tak i 
státního sektoru. Umístěním v centru Zlína patří škola ke školám nejlépe dostupným. Škola 
vzdělává a podporuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a její speciální pedagogové 
jsou plně kvalifikování. Academic School, Střední škola s.r.o. je škola s vysokým potenciálem 
pro přípravu mladých odborníků, kteří najdou uplatnění na trhu práce. 

I přes uplynulou COVID-19 situací v průběhu školního roku, hledá škola další možnosti a 
uplatnění pro naše žáky. V úzkém kontaktu se silnými sociálními partnery vždy najdeme pro 
žáky to nejlepší řešení. 

Cílem školy je vytvářet optimální podmínky pro studium a nadále podporovat učňovské i 
studijní obory, což je v souladu s koncepcí školství Zlínského kraje. Pro další období školu 
čeká budování moderní stabilní konkurenceschopné střední školy s nabídkou různých stupňů 
a forem vzdělávání, která bude schopná pokrýt poptávku vzdělávání nejen ve zlínském 
regionu. Důraz přitom chceme neustále klást na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. 

 

 

 

Datum zpracování zprávy: 31. srpna 2021 

 

 

 

 

Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D., v.r. 
ředitel školy 
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Academic School, Střední škola, s.r.o. 
nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín 

 

 

 

 

 

 

Souhlas členů školské rady s Výroční zprávou za školní rok 2020/2021. 

 

Bc. Libor Lukáš, v.r. 

Mgr. Kateřina Blaha Hlavňovská, v.r. 

Ing. Iva Čevelová, v.r. 

Mgr. Irena Novosádová, v.r. 

Mgr. Petr Galečka, v.r. 

p. Václav Chovanec, v.r. 

 

pozn. Vlastní podpisy členů ŠR jsou v tištěné podobě VR, uložené na sekretariátu školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


