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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2021 - 2022 

 
Základní škola a mateřská škola ve Zlíně 

 
 
1. Úplnost a velikost školy  
 
Orbis, Mateřská škola, Základní škola je součástí vzdělávacího institutu Orbis, Mateřská škola, Základní škola 
a Střední škola, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín. V základní škole bylo ve školním roce 2021/2022 
sedm tříd ve šesti ročnících.  
 
Budova školy se nachází v centru města, s výbornou dopravní dostupností z městských částí krajského města 
i z okolních měst a obcí.  Mateřská i základní škola začala fungovat pod novým názvem od 1. 9. 2021. Žáci se 
učí v nově zrekonstruovaných prostorách, které jsou velmi dobře vybaveny didaktickou technikou. Kapacita 
ZŠ je 144 žáků a kapacita MŠ 50 dětí. 
 
Vybavení školy  
 
Budova školy ve Zlíně disponuje 10 učebnami. Prostory jsou nově a velmi moderně rekonstruované. Nábytek 
pro žáky i pedagogy odpovídá nejnovějším ergonomickým požadavkům, které optimalizují potřeby těchto 
osob ve školním prostředí. Všechny třídy jsou vybaveny velkým úložným prostorem, digitální technikou – 
dotykovými panely, notebookem a stolním počítačem, k dispozici mají žáci také tablety. Místnosti jsou 
prostorné a světlé. V každém třídě mají děti odpočinkovou zónu. V prostorách družiny pak také dětský hrací 
prvek – prolézačku se skluzavkou, kde se mohou děti protáhnout. Máme zde dvě odborné učebny, a tou je 
výtvarný ateliér a knihovnička. Ve výtvarném ateliéru naleznou učitelé a žáci dostatečné vybavení, včetně 
keramické peci a hrnčířského kruhu. Základní škola má vlastní jídelnu s výdejnou jídel. Všechny děti mají 
v oddělených šatnách vlastní uzamykatelnou skříňku. 
 
V mateřské škole jsou tři vybavené učebny, v nichž se nachází nábytek odpovídající ergonomickým 
požadavkům. Dále je tam zóna s kobercem na hraní a na výukové vzdělávací programy. Součástí každé 
učebny je hygienické zázemí se šatnou pro děti. Mateřská škola má vlastní jídelnu - výdejnu jídel, kde součástí 
prostoru je rovněž menší hrací koutek. Pro logopedickou péči je využívána kancelář školy, kde lze 
individuálně pracovat s každým dítětem. 
 
V přízemí školy využívá základní i mateřská škola vybavenou tělocvičnu – gymnastický sál. Venkovní prostory 
u budovy školy prošly také rekonstrukcí. Je zde nové multifunkční hřiště (volejbal, basketbal, fotbal, tenis…) 
a také dětské hřiště s herními prvky.  
 
 
Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje: 
 
Školu navštěvovalo 76 žáků. V mateřské škole bylo ve dvou třídách 36 dětí ve věku od 3 do 6 let. 
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Rozdělení počtu žáků do jednotlivých ročníků a tříd v základní škole: 
 

Třída Počet žáků Z toho dívek Z toho chlapců 

1.A 11 6 5 

2.A 15 12 3 

3.A 13 5 8 

4.A 9 5 4 

4.B 9(8) 4 5 (4) 

5.A 11 6 5 

6.A 7 (9) 5 (5) 3 (4) 

Školní družina 60 34 26 

Školní klub 13 7 6 

 

 
Ve škole pracuje Školská rada. Byla zřízena ke dni 01. 09. 2018. Má čtyři členy (dva reprezentanti školy, jeden 
reprezentant zákonných zástupců žáků, jeden reprezentant zřizovatele).  
 
Seznam nepovinných předmětů, které se vyučovaly: 
Matlog 
Drama and Stories 
Show and Tell 
Science 
Reading and Talking 
English Club and Projects 
Writer’s Workshop 
Science 
Humanity Studies 
 

 
Zájmové kroužky 
 
MŠ: 

Dětská jóga 

Šikovné ručičky 

Pohybově taneční kroužek 
 
 

ZŠ:  

Přípravný kurz na YLE Starters 

Přípravný kurz na YLE Movers 

Přípravný kurz na YLE Flyers 
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Španělština pro děti 

Hraní na kytaru 

Hraní na klavír 

Kroužek keramiky 

Tenis 
 

Údaje o pracovnících školy 
 

 Počet fyzických osob 

Interní pracovníci 31 

Externí pracovníci 14 

 
Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2021/2022 

 

 
Pořad. číslo  Pracovní zařazení, 

funkce  

úvazek  Stupeň vzdělání, 

obor  

1  personalistka, 

pomocná účetní, 

administrativní 

pracovnice 

1  Středoškolské s 

maturitou 

2  asistentka st. 

zástupkyně  

1  Středoškolské s 

maturitou 

3  školník  1  VŠ 

4  uklízečka  1  požadované  

5  uklízečka  1  požadované  

6  uklízečka  1  požadované  

9  kuchařka 1  střední vzdělání s 

výučním listem  

10  kuchařka  1  střední vzdělání s 

výučním listem  

11  kuchařka  1  střední vzdělání s 

výučním listem  

12 ostraha 2 požadované 

 
 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2021/2022 
 
Poř.číslo  Pracovní 

zařazení, funkce  

Úvazek  Kvalifikace, stupeň 

vzdělání, obor, 

aprobace  

Roků 

ped.praxe  

1  učitelka 1  K, VŠ, 1. – 5.  nad 32 

2  učitelka 1  K, VŠ, 1. – 5.  do 12 

3  učitelka 1  K, VŠ, 1. – 5.  do 27  

4  učitelka 1  K, VŠ, 1. – 5.  do 6 
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5  učitelka 1  K, VŠ, 1. – 5.  do 6 

6  učitelka 1  K, VŠ, 1. – 5.  do 19  

7  učitelka  1  K, VŠ, ŠJ, AJ  do 27 

8  učitelka 0,6375  K, VŠ, Z, D  do 6  

9  učitel 0,0875 K, VŠ, Př do 27  

10  učitelka  0,0909  K, VŠ, Fy do 27  

11 učitelka 0,1875 K, VŠ, M do 35 

12 vychovatelka  1  K, SŠ  do 6  

13 vychovatelka  0,8333  K, VŠ, ŠJ  do 2  

14  Lektorka AJ  1  K, SŠ  

15 Lektorka AJ  0,55  K, SŠ  

16  Lektorka AJ  0,9  K, VŠ  

17 Lektorka AJ  0,8625  K, VŠ  

18 Lektor AJ  0,8625 K, SŠ  

19 Lektorka Šj 0,0909 K, SŠ  

20 Učitelka v MŠ  1  K, VŠ do 6 

21 Učitelka v MŠ  1  K, SŠ do 2 

22 Lektorka AJ  0,775  K, SŠ 2  

23 Asistentka 

pedagoga / 

lektorka AJ 

1  K, SŠ do 6  

24 Asistentka 

pedagoga  

0,6375  K, SŠ do 2 

 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 
školy 

 

Jméno Seminář Termín 

Hana Holzbauerová Šikana ve školním prostředí a její řešení 20.09.2021 

Hana Holzbauerová Ostych a stud u dětí 21.09.2021 

Hana Holzbauerová Aplikace pro logopedické chvilky 22.09.2021 

Hana Holzbauerová Stále je porušují (práce s pravidly) 23.09.2021 

Hana Holzbauerová Zvládání emocí, aneb jak na zlobivé dítě 29.09.2021 

Jana Pazderková Šikana ve školním prostředí a její řešení 20.09.2021 

Jana Pazderková Látkové závislosti u dětí a mladistvých 15.09.2021 

Jana Pazderková Jak účinně předcházet potížím v matematice 23.09.2021 

Jana Pazderková Stále je porušují (práce s pravidly) 23.09.2021 

Jana Pazderková Náměty, nápady, hry, zajímavé metody do hodin ČJ na 1. stupni ZŠ 30.09.2021 

Lucie Zaorálková Tvoříme společně 14.09.2021 

Jana Pazderková Tvoříme společně 14.09.2021 

Kateřina Blaha Hlavňovská Motivační setkání vyučujících cizích jazyků - ŠPANĚLSKÝ JAZYK 03.11.2021 

Lucie Zaorálková JAK MLUVIT S RODIČI O PROBLÉMOVÝCH DĚTECH 06.10.2021 

Jana Pazderková Dítě v krizi - praxe služeb linky bezpečí 14.10.2021 

Karla Vaculíková Setkání výchovných poradců 20.10.2021 

Kateřina Blaha Hlavňovská Konference k revizi RVP ZV 19.10.2021 
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Kateřina Blaha Hlavňovská Chronický stěžovatel 12.11.2021 

Jana Pazderková 
XIV. ročník Krajské konference k primární prevenci rizikového 
chování 15.12.2021 

Lucie Formanová Nové metody výuky o holocaustu 29.11.2021 

Kateřina Blaha Hlavňovská Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele 23.11.2021 

Veronika Jakšíková  Rozvoj nadaného dítěte předškolního věku v praxi 19.01.2022 

Karla Vaculíková Jak tvořit pravidla pro "zlobivé" žáky? 01.02.2022 

Kateřina Blaha Hlavňovská Právo ve škole 04.02.2022 

Veronika Jakšíková  

Celodenní dílny k poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím 
pokusů  25.04.2022 

Veronika Jakšíková  Zpívánky aneb hudební činnosti v mateřské škole  02.06.2022 

Všichni učitelé První pomoc 25.05.2022 

Všichni učitelé Komunikace s rodiči 28.06.2022 

Kateřina Blaha Hlavňovská Sebereflexe a rozvojová potřeba 12.04.2022 

Kateřina Blaha Hlavňovská Ředitel jako lídr 03.05.2022 

 
Nepedagogičtí pracovníci 
Monika Svinkásková  

První pomoc 25.05.2022 

Komunikace s rodiči 28.06.2022 

 
Romana Žáčková 

3D tiskárna a její využití 25.05.2022 

Komunikace s rodiči 28.06.2022 

 
Finanční náklady na DVPP i nepedagogických pracovníků 
26 085,- Kč 
 
 

 
Údaje o zařazování dětí a žáků  
 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2016/2017 
 

Zapsaní do 1. tříd 2021  Přijatí do 1. tříd 2021  Počet žádostí  
o odklad  

Nastoupili do  
1. třídy 2021 

18 12 1 11  
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Údaje o integrovaných žácích  
 

Druh postižení  Ročník  Počet žáků  Stupeň podpůrného 
opatření  

Sluchové postižení  4.  1  2  

Zrakové postižení  x  0  0  

S vadami řeči  x  0  0  

Zdravotní postižení  x  0  0 

S kombinací postižení  x  0  0  

S vývojovými 
poruchami učení  

2., 4., 5., 6.  9 1. a 2.  

Se sociálním 
znevýhodněním  

0  0  0  

Autismus  MŠ  1 3 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání  

 
Celkový prospěch 
žáků ve škole za 
uplynulý školní rok 
2016/2017 Ročník  

Počet žáků 
celkem  

Prospělo s 
vyznamenáním  

Prospělo  Neprospělo  

                    I. pol.  II. pol.  I. pol.  II. pol. I. pol.  II. pol.  

1.  11 11 11 0 0  0  0  

2.  15  15 15 0  0 0  0  

3.  14 (13) 13 13 1 0 0  0  

4.  18 (17) 15 16 3 1 0  0  

5.  11  9 9 2  2 0  0  

Celkem 1. stupeň  69 (67) 63 64 6 3 0  0  

6.  7 (9) 3  6 4  3  0  0  

Celkem 2. stupeň  7 (9) 3 6 4  3  0  0 

Škola celkem  76  66  70 10 6 0  0 

 

Hodnocení výsledků výchovného působení  
 

Pochvaly a ocenění ve školním roce 2021/22  
 

Pochvaly třídního učitele  
 

Počet žáků  Kdo udělil  Důvod  

2 třídní učitel  reprezentace školy ve sportovní soutěži  

9 třídní učitel  výborný prospěch  

11 třídní učitel  Celkem  
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Pochvala ředitele školy 
 

Pochvala ředitele školy 
Počet žáků  

Kdo udělil  Důvod  

1  ředitel školy reprezentace školy ve sportovní soutěži  

1 ředitel školy Celkem 

 
 

Napomenutí třídního učitele  
Počet žáků  

 
Kdo udělil  

 
Důvod  

1 třídní učitel  Nevhodné chování ke spolužákům a opakované 
porušování pravidel třídy a školy  

 1 třídní učitel  Celkem  

 
 
 

Důtka třídního učitele  
Počet žáků  

 
Kdo udělil  

 
Důvod  

1  třídní učitel  Lhaní, odcizení věcí spolužákům  

1 třídní učitel  Fyzické ubližování spolužákům 

2  třídní učitel  Celkem  

 
 

Důtka ředitele školy 
Počet žáků  

 
Kdo udělil  

 
Důvod  

1  ředitel školy  7 neomluvených hodin  

1 ředitel školy Celkem  

 
 

Klasifikace chování  
 

 
Počet v I. pololetí  

 
 
Počet ve II. pololetí  

 
 
% ze všech žáků školy  

velmi dobré  76 76  100  

uspokojivé  0 0  0  

neuspokojivé  0  0  0  

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2021/2022 
 

Počet  % ze všech zameškaných hodin  

1. pololetí  7  0,0010 

2. pololetí  0  0 

za školní rok  7 0,00004  
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Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2021/22 
 

Soutěž  Počet 
účastníků ve 
školním kole  

Počet 
účastníků v 
okrskovém 
kole  

Počet účastníků 
v okresním 
(oblastním) 
kole  

Počet 
účastníků v 
krajském 
kole  

Počet 
účastníků v 
celostátním 
kole  

Matematický Klokan     64 0 

Recitační soutěž - 1. 
- 6. třída  

18  0  0  0  0  

Plavání - Stříbrný 
věnec  

není  není  3 není  0  

 
Účast žáků v soutěžích nebo na mezinárodních zkouškách ve školním roce 2021/2022 
 
Recitační soutěž  
Školní kolo – 18 žáků 
 
Recitační soutěž v AJ 
Školní kolo – 12 žáků 
 
YLE Starters 
 
Eliška Elizabeth Pavlík 
Antonín Sieklík 
Valentina Nedbálková 
Nela Loučková 
Tereza Blahová 
Robert Pechanec 
Rozálie Anna Pospíšilová 
Dominika Pešková 
 
YLE Movers 
 
Adéla Tinklová 
Tobias Pelz 
Tereza Kočařová 
Karolína Kočařová 
Nela Páralová 
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YLE FLYERS 
 
Christian Kopal 
Gabriela Valeriánová 
Anežka Annie Pavlík 
Anna Rose Sedlářová 
Ondřej Výmola 
Florian Lenart 
Mark Sicobo 
Lukáš Zetěk 
Mia Hriňová 
Vojtěch Michlovský 
Jan Kašpar 
Alena Valentová 
Eliška Valentova 
Matěj Máša 
Sofie Eva Procházková 
Emma Edita Landsfeld 
Karolína Marková 
 
Soutěž v plavání – Stříbrný věnec 
 
Tobias Pelz 
Vojtěch Michlovský 
Adéla Tinklová 
 
Výchovně vzdělávací akce školy 

Datum Název akce 

02.09.2021 Poslové Vesmíru 

03.09.2021 Olympijský diplom 

9.9. - 14.9.2021 Filmový Festival Zlín 

14.9 2021 Turistický a adaptační den 

20.-24.9. Týden jazyků 

27.09.2021 Evropský den jazyků - zakončení projektu 

30.09.2021 Projekt Laskavost - 1.A, 2.A - čistění studánky + sběr jablek 

01.10.2021 Projekt Laskavost - 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 6.A - sběr jablek 

4.10.-8.10.2021 Celé Česko čte dětem 

18.10.-
22.10.2021 Fit týden 

22.10. Projekt Laskavost - 5.A, 6.A - sběr jablek, moštování 

21.10.2021 Hvězdárna - 5.A, 6.A  

02.11.2021 Projekt Halloween 

01.12.2022 Bruslení 
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  Dopravní hřiště 

7.12.,14.12. 2022 Bruslení - 4. - 6. ročník 

9.12.,16.12.2022 Bruslení - 1. - 3. ročník 

13.12.2022 Bruslení - 1. - 3. ročník 

18.12.2022 Bruslení - 1. - 3. ročník 

leden Bruslení - 1. - 3. ročník 

leden Bruslení - 4. - 6. ročník 

20.01.2022 Zdravá 5 - 1. - 2. třída 

21.01.2022 Zdravá 5 - 3. - 6. ročník 

25.01.2022 Veselé zoubky 

15.02.2022 Dopravní výchova - 4.A, 4.B 

17.03.2022 St. Patrick's Day 

16.03.2022 Zlobilky a Nezbedníci - 2.A - Knihovna 

28.03.2022 Zlobilky a Nezbedníci - 1.A - Knihovna 

31.03.2022 To bylo prima čtení - 4.A, B - Knihovna 

04.04.2022 Záhady pro začínající detektivy - 5. a 6. ročník 

13.04.2022 Přednáška o dospívání 

21.04.2022 Projektový den - Den Země 

04.05.2022 Mother's Day 

12.05.2022 Divadlo - Čtyřlístek a talisman moci - 1. - 3. třída 

13.05.2022 5. ročník - Nástrahy virtuálního světa – preventivní program  

13.05.2022 1. a 2. třída - Enviro centrum Vysoké Pole 

17.05.2022 Focení tříd 

19.05.2022 Projektový den - 1. pomoc 

24.05.2022 3. ročník - To bylo prima čtení 

25.05.2022 První pomoc pro učitele - 13.00 - 17.30 

26.5. - 1. 6. 2022 Filmový Festival Zlín 

23.5. - 25.5. 2022 Spelling Bee - 2. - 6. třídy 

01.06.2022 Sportovní den - Den dětí 

1.6. - 7.6 2022 Celé Česko čte dětem 

08.06.2022 Setkání rodičů, učitelů, vedení a majitele školy 

10.06.2022 YLE Exams - přihlášení žáci 

15.06.2022 Father's Day activity 

16.06.2022 4. ročník - Knihovna zdrojem informací - Knihovna F. Bartoše 

17.06.2022 5. ročník - Knihovna zdrojem informací - Knihovna F. Bartoše 

20.06.2022 4.A, 4.B - Dopravní hřiště 

20.06.2022 5. - 6. ročník - Lesopark 

21.06.2022 4.A - stáje Modrá 

22. 6. - 24.6. 
2022  1. - 3. ročník - Pobyt v přírodě - Velké Karlovice 

23.06.2022 4. - 6. ročník - školní výlet - Brno 

27.06.2022 4. - 6. ročník - ZOO Lešná 
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29.06.2022 3. - 4. třída - Lesopark 

 
 
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
 
Škola je otevřená spolupráci s rodiči žáků a dětí. Po vzájemné dohodě s vyučujícími nebo se zástupci vedení 
školy mohou zákonní zástupci školu navštívit kdykoliv. Škola organizuje několikrát ročně setkání s rodiči (při 
některých z nich jsou navíc přítomni i žáci – tzv. tripartitní třídní pohovory). Škola uspořádala několik dnů 
otevřených dveří. Dále se pak konaly besídky, tvořivé dílny pro rodiče a přátele školy v období Vánoc, Dne 
matek, otců, dětského dne.  
 
Rodiče spolupracovali na školních akcích – sportovní den v rámci dětského dne. Účastnili se také besídek ke 
Dni matek, otců. 
 
Rodiče jsou o činnosti školy ale pravidelně informováni prostřednictvím webových stránek školy a sdílených 
kalendářů. Škola přidává své příspěvky také na sociální sítě (Facebook, Instagram). O výsledcích vzdělávání 
žáků se dovídají prostřednictvím vstupu do elektronické žákovské knížky Bakaláři. Škola je připravena všem 
žákům, kteří se ze zdravotních důvodů nebo z důvodu karantény nemohou dostavit do školy nabídnout 
online výuku a tuto možnost spousta žáků využívala během celého roku. Od letošního roku využíváme 
k online výuce Microsoft TEAMS. 
 
Všichni učitelé mají elektronické kontakty na rodiče a žáky. Rodiče mají ze základní i mateřské školy 
pravidelné reporty o dění ve třídách. S rodiči komunikujeme i prostřednictvím formulářů, prostřednictvím 
nichž zjišťujeme i další požadavky na školu, evidujeme přihlášky apod. Je to také prostředek, jak zjistit 
zpětnou vazbu od rodičů a žáků na způsob vzdělávání apod. 
 
Zákonní zástupci jsou pravidelně o průběhu vzdělávání informováni prostřednictvím elektronické žákovské 
knížky, která poskytuje podrobnější zpětnou vazbu ohledně samotného procesu výuky jejich dětí. Vidí ihned, 
co se žáci určitý den učí, zda jsou přítomni ve výuce, jaké domácí úlohy mají zadané a zejména se mohou 
ihned dostat k výsledkům vzdělávání. Elektronická žákovská knížka je propojena s elektronickou třídní 
knihou.  
 
Rodiče a žáci mají možnost si vzdáleně přes internet objednávat také stravu.  
 
 
 
Zaměření školy 
 
Školní vzdělávací program základní školy a mateřské školy vychází z daných RVP.  Od prvního ročníku se žáci 
učí anglický jazyk s rodilými mluvčími. Vyučujeme podle Rámcového vzdělávacího programu MŠMT a 
Školního vzdělávacího programu - Škola aktivního učení a otevřených možností. Od prvního ročníku se 
žáci  učí pracovat také s moderní výpočetní technikou – interaktivními panely a tablety. Škola je plně pokryta 
prostřednictvím WI-FI internetovou sítí. Při výuce se využívá metoda CLIL. Žáci mají rozšířenou výuku 
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angličtiny také prostřednictvím nepovinných předmětů vzdělávacího programu Toscool (předměty jako 
Matlog, Drama and Stories, Show and Tell, Science, Reading and Talking apod.).  
 
Velmi důležitou roli při naší práci má hodnocení žáků. Na prvním stupni hodnotíme žáky pouze slovně, 
převádíme jejich výkon na procenta. Tento způsob hodnocení umožňuje sledovat studijní vývoj každého 
jednotlivého žáka, nikoliv srovnávat pracovní výkony všech žáků mezi sebou. V současné době využíváme 
elektronickou žákovskou knížku, kde každé hodnocení navíc může mít určitou váhu. Na konzultace o 
prospěchu přichází spolu s rodičem také dítě. Zde všichni posuzují vývoj dítěte, nacházejí nápady k další práci 
atd.  
 
 
Hodnocení znalostí a dovedností žáků 2021/2022 v naší škole 
 
Všichni učitelé přistupují k hodnocení žáků a jejich výkonů jednotně. Samozřejmě se zaměřujeme na co 
nejlepší studijní výsledky, a to vše za příznivých podmínek pro všechny žáky. Při hodnocení obou pololetí se 
přihlíželo k pravidlům dle metodiky MŠMT. Ve většině tříd se podařilo probrat všechno učivo, v případě 
neprobraného učiva se toto probere v novém školním roce. 
 
V základní škole ve Zlíně jsou z rozhodnutí statutární zástupkyně řrditele se souhlasem školské rady všichni 
žáci hodnoceni slovně. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka 
získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 
 

• Soustavným diagnostickým pozorováním žáka, 

• Soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, 

• Různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy,  

• Kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, 

• Analýzou výsledků činnosti žáka, 

• Konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky školských poradenských zařízení a 
zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími psychickými a zdravotními obtížemi a poruchami, 

• Rozhovory se žákem a zákonnými zástupci 
 
 
 
Pro každého žáka ve třídě jsou formy získávání klasifikace stejné (s výjimkou žáků s vývojovými poruchami 
učení), jasně definované a všichni žáci s nimi jsou vždy seznámeni hned na začátku školního roku. Úspěšnost 
žáků při zadáních učitelé v průběhu roku vyjadřují procentuální úspěšností. 
 
Závěrečná klasifikace je vyjádřena slovně. 
 
 
 
 

I. Klasifikační tabulka 
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výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný 

100% 90% 89% 75% 74% 55% 54% 30% 29% 0% 

 

Klasifikační stupeň a jemu odpovídající slovní hodnocení  
 

Stupeň 1 (výborný)  
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně 
 a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální motorické činnosti. 
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, 
při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost 
a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. 
Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné 
texty.  
 
Stupeň 2 (chvalitebný)  
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. 
Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně, nebo podle 
menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 
úkolů, při výkladu a hodnocení jevů 
a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší 
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných 
nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší 
pomocí studovat vhodné texty.  
 

Stupeň 3 (dobrý)  
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a 
zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních  
a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele 
korigovat, v uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se 
dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho 
myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé,  
v jeho logice se vyskytují chyby, v ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a 
výstižnosti, v kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky. Grafický projev je méně estetický 
a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.  
 

Stupeň 4 (dostatečný)  
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění 
požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky, v uplatňování 
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osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při 
využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný, v logice myšlení se vyskytují závažné chyby, 
myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 
V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo 
estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké 
těžkosti.  
 

Stupeň 5 (nedostatečný)  
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho 
dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky, v 
uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují 
velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s 
podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky, v ústním 
a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho 
činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí 
učitele. Nedovede samostatně studovat.  
 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
 
Škola spolupracuje s několika speciálními centry, která nám pomáhají zabezpečovat péči o žáky se 
specifickými potřebami. Každému integrovanému dítěti je vypracován individuální vzdělávací plán 
vycházející ze ŠVP, který je závazným pracovním materiálem, sloužícím všem, kteří se podílejí na výchově a 
vzdělávání integrovaného žáka. Vzniká na základě spolupráce mezi učitelem, speciálním pedagogem, třídním 
učitelem, vedením školy, samotným žákem a jeho rodiči a pracovníkem KPPP. Umožňuje dítěti pracovat 
podle jeho schopností, individuálním tempem bez stresujícího porovnávání se spolužáky. Cílem není hledat 
úlevy, ale najít úroveň, na níž může integrovaný žák pracovat.  
 
Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami posíláme pravidelně se souhlasem zákonných zástupců na 
vyšetření do speciálních center k posouzení vhodnosti integrace. KPPP doporučí reedukační péči zaměřenou 
na zmírnění nebo odstranění poruchy a příznaků s ní spojených. Tuto péči spolu s učiteli zajišťuje speciální 
pedagog. 
 
 
Zápis do prvního ročníku školního roku 2022/2023 
 
Škola uskutečnila v dubnu zápis do prvního ročníku. Celkem se zápisu zúčastnilo 15 dětí, do první třídy bylo 
přijato 11 dětí, 4 děti začaly povinnou školní docházku na jiné škole. 
 
 
 
 
 

http://www.orbiszlin.cz/
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ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o.                          BÚ: 5086524309/0800 
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Spol. zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 37357    DIČ: CZ 262 15 829 

Tel.: 576 037 121, e-mail: zszl@orbiszlin.cz             www.orbiszlin.cz 

Datová schránka: 5du45t4 
 

Závěr výroční zprávy  
Výsledky kontrol 
 
 
Aktivity školy - Dlouhodobé projekty 
 

- výběrové zjišťování výsledků žáků 2021/2022 (ČŠI) – 5. ročník ZŠ  

 

- příprava žáků na mezinárodní zkoušky Cambridge YLE Starters, Movers, Flyers  
 
 
Děti z mateřské školy se zapojily do logické soutěže „Čmelda Pepík“. V základní škole se žáci připravují na 
mezinárodní zkoušky YLE Cambridge Exams. 
 
Učitelé se zapojili do implementace cizího jazyka metodou CLIL do vzdělávacího programu. Dále pak pracovali 
na zkvalitnění Školního vzdělávacího programu s ohledem na výuku pro II. stupeň ZŠ. 
Škola spolupracuje s Alzheimercentrem ve Zlíně. Z důvodů pandemie Covid-19 žáci ZŠ  děti MŠ předali 
klientům Alzheimer centra přání a dopisy. Dále škola navázala spolupráci s Dětským centrem Zlín, Dětským 
oddělením nemocnice T. Bati. 
 
V rámci projektu Zdravá 5 se žáci 1. stupně seznamují se zásadami zdravého stravování, které souvisí 
s ochranou zdraví. 
 
Žáci 4. ročníku navštěvují dopravní hřiště v Malenovicích v rámci dopravní výchovy. 
 
Žáky vedeme také k nejrůznějším sportovním aktivitám – kromě pravidelných plaveckých kurzů s nimi učitelé 
navštěvují také ledovou plochu, lyžařský svah. 
 
 
Výuku v MŠ i ZŠ vedou pouze kvalifikovaní učitelé a lektoři. 
 
O kvalitě školy vypovídá i inspekční zpráva z letošního roku. 
 
V celé škole je internetová síť + WIFI. 
 
Stoprocentní kvalifikace všech vyučujících a rovněž jejich další vzdělávání je zárukou kvalitní úrovně výuky na 
naší škole. 
 
 
 
Mgr. Kateřina Blaha Hlavňovská 
statutární zástupkyně ředitele 

http://www.orbiszlin.cz/
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
 

střední škola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva je v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 Školského zákona č. 561/2004 Sb., § 7 vyhl. č. 15/2005 
Sb. a vyhl. č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

září 2022 
Schváleno školskou radou:  
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ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o. byla zapsána do rejstříku 7.6.2000, pod 

spisovou značkou C37357 vedenou u Krajského soudu v Brně.  

Před změnou názvu subjektu nesla škola pro školní rok 2020/2021 název Academic School, Střední 

škola, s.r.o. 

Ředitelem školy byl jmenován 3.12.2020 Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D. 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 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. září 2022, a poté předložena 
ke schválení školské rad ě. Souhlasy člen ů školské rady jsou přiloženy k výroční zprávě. 
 

Ve Zlíně 14. 9. 2022 
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1. Základní údaje o škole 

 

 

název školy od 1. 9. 2021: 
 
ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o. 
Nám. T. G. Masaryka 1279 
760 01 Zlín 
IČ: 26215829 
 
Název školy do 31.8.2021: 
 
Academic School, Střední škola, 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.orbiszlin.cz 
email: sszl@orbiszlin.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 

 
statutární orgán společnosti: 
Zdenek Polách, jednatel  
Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D., jednatel 
Mgr. Kateřina Blaha Hlavňovská 
vedení školy: 
Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D., ředitel školy  
Ing. Ivana Jiroutová, vedoucí úseku teoretického a praktického vyučování 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.academicschool.cz/
mailto:sszl@orbiszlin.cz
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2. Školská rada 

 
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a 
studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.  
Činnost školské rady v novém složení byla zahájena 1. září 2021. Předsedkyní školské rady byla zvolena 
Mgr. Irena Novosádová. Členové jsou Bc. Libor Lukáš, Mgr. Kateřina Blaha Hlavňovská, Ing. Iva 
Čevelová, Mgr. Petr Galečka, Václav Chovanec.  
 
 
V roce 2021 se rada sešla v září, kdy byla seznámena se stavem rámcových a školních vzdělávacích 
programů ORBIS, Střední školy, činností školy a konstatovala, že je v souladu s dlouhodobými záměry 
vzdělávací soustavy Zlínského kraje. Dále ředitel seznámil školskou radu se Školním řádem, s Výroční 
zprávou za školní rok 2020/2021. Ředitel také seznámil členy ŠR s novým názvem školy, s počtem žáků 
pro školní rok 2021/2022 a se změnami značení tříd. Škola přechází jednotně na vedení školní agendy 
pomocí programu Bakalář. 
 
V roce 2022 se rada sešla v červnu, byla seznámena s průběhem a zakončením školního roku 
2021/2022. Členové ŠR byli také seznámeni s průběhem a konáním závěrečných a maturitních zkoušek, 
s výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. Ředitel také informoval o personálních změnách 
pro následující školní rok, o zahájení stavebních prací v souvislosti s rekonstrukcí školní budovy. Střední 
škola se od nového školního roku přestěhuje do IV.NP. 

3. Charakteristika školy 

 
ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o. byla zapsána do rejstříku 7.6.2000, pod 

spisovou značkou C37357 vedenou u Krajského soudu v Brně.  

Před změnou názvu subjektu nesla škola pro školní rok 2020/2021 název Academic School, Střední 

škola, s.r.o. 

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.  
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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 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, Informační technologie absolvují v 1–4. 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 
 

Přehled oborů vzdělání, které byly vyučovány ve školním roce 2021/2022 
 

Kód Název oboru – ŠVP ročníky 

6341M01 Ekonomika a podnikání – Technické a informační služby 4. 

6641L01 
Obchodník – Obchodní a marketingové služby/ Informatika a 
obchod 

3., 4. 

3254H01 Výrobce obuvi 3. 

6441L51 Podnikání denní forma 1., 2. 

6441L51 Podnikání dálková forma 3. 

6641L01 Obchodník – Obchodní a markentingové služby 5. 

6341M01 Ekonomika a podnikání 1., 2. 

1820M01 Informační technologie 1., 2. 
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Školní vzdělávací programy 
 

Ve školním roce 2021/2022 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 
 
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 
  

 S1A  S2A  S3A S4A S5A S1AN S2AN S3DN S3VO 

1/4 23 19 12 16 3 18 16 8 3 

2/4 23 19 12 16 3 18 16 8 3 

3/4 23 19 12 16 3 17 15 8 3 

4/4 23 19 12 16 3 17 15 8 3 

od/př 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 
 
 

4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Struktura zaměstnanců: 
 

Pracovní pozice počet ženy muži 

Vedoucí pracovníci 2 1 1 

THP a administrativa 3 3 0 

Učitelé 19 12 7 

Učitelé OV 2 1 1 

Asistenti pedagoga 1 1 0 

Provozní zaměstnanci 3 2 1 

Celkem 30 20 10 

Externí učitelé 3 1 2 

Mimo eviden ční stav 0 0 0 

Celkem včetně externích a MES 30 20 10 
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Věková struktura 
 

kategorie počet z toho externí z toho žen 
do 30 let 1 1 0 
31 – 40 let 1 0 1 
41 – 50 let 5 0 2 
51 – 60 let 8 3 5 
nad 61 let  4 0 3 
Celkem 19  4 11 

 
Věkový prům ěr zaměstnanců dosahuje 56,13 let. Oproti předchozímu roku je pokles o 0, 6 
%, nepůsobily zde žádné mimořádné vlivy. 
 
učitelé šk. rok 2020/2021 šk. rok 2021/2022 

Požadovaný stupeň vzdělání 100 % 96,3 % 

Kvalifikovanost výuky 100 % 96,3 % 

 
učitelé odborného výcviku šk. rok 2020/2021 šk. rok 2021/2022 

Požadovaný stupeň vzdělání 100 % 100 % 

Kvalifikovanost výuky 100 % 100 % 

Pedagogičtí pracovníci splňují 100% vzdělanost a kvalifikovanost. 
 

 

Předmětové komise 
 
sekce všeobecně vzdělávacích předmětů – vede Mgr. Irena Novosádová 
sekce odborných předmětů – vede Ing. Iva Čevelová 
 
Všeobecné předměty 
Český jazyk a literatura   Mgr. Irena Novosádová 

PhDr. Bronislava Vrbová 

 
Dějepis  Mgr. Irena Novosádová 

PhDr. Bronislava Vrbová 
Anglický jazyk  Ing. Hana Šedová 

Tomáš Urbanec 
John Borah 

 
Německý jazyk    Mgr. Veronika Palíšková 
 
Základy společenských věd  Ing. Ivana Jiroutová 
ON, PN, psychologie  Mgr. Milu še Červinková 
     Mgr. Irena Novosádová 
 
Základy přírodních věd   Ing. Václav Talaš   
(fyzika, chemie) a ekologie  Ing. Jiří Jirout 
 
Matematika  Mgr. Hana Cibulková 

Mgr. Mannon Baťková 
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Hospodářský zeměpis  Mgr. Irena Novosádová 
 
Tělesná výchova    Mgr. Martin Hála 
 
Technické předměty 
Zbožíznalství    Ing. Jiří Jirout 
Obchodní sortiment   Ing. Ivana Jiroutová 
     Ing. Jiří Jirout 

 
 
Informatika a výpočetní technika  Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D. 

Ing. Tomáš Malota 
Ing. Jiří Jirout 

 
Odborné předměty – obuvnictví  Ing. Jiří Jirout 

Ing. Václav Talaš 
 
Ekonomické předměty 
Ekonomika, management,  Ing. Jarmila Riedlová 
marketing, účetnictví  Ing. Bc. Jitka Holá 

Ing. Iva Čevelová 
 

Obchodní provoz   Ing. Hana Šedová, Ph.D.  
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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. 2021. 
Tento seznam byl poskytnut také odboru školství Krajského ú řadu ve Zlíně prostřednictvím metodika 
pro soukromé školy. 
Organizaci přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 stanovil ředitel podle § 60 odst. 2 písm. a) 
školského zákona pro jednotlivá kola přijímacího řízení jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a 
formy vzdělávání zveřejnil spolu s těmito kritérii i způsob hodnocení jejich splnění a další podrobnosti 
organizace přijímacího řízení Rovněž stejným způsobem byla stanovena organizace 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. 
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Maturitní obory: 
 
a) Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 (čtyřletý maturitní obor denního studia pro absolventy 
ZŠ) 
 
b) Informační technologie 18-20-M/01 (čtyřletý maturitní obor denního studia pro absolventy 
ZŠ) 
 
c) Podnikání 64-41-L/51 (dvouleté denní studium po vyučení zakončené maturitní zkouškou) 
 
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 ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o ve Zlíně. 
 
Bylo vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení pro výše uvedené obory. 
 
Školní přijímací zkoušky (ŠPZ) se konaly ve dvou termínech: 
 

1. termín: 12. duben 2022 
 

2. termín: 13. duben 2022 
 

Přihlášený uchazeč, který se z vážných 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: 10. květen 2022 
 

2. termín: 11. květen 2022 
 

V případných dalších kolech přijímacího řízení (2. nebo 3. kolo a další) se přijímací zkoušky nekonaly. 
 
Vlastní kritéria (podmínky) přijetí ke studiu: 
 
Pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou uchazeči konalo do maturitních oborů jednotnou 
přijímací zkoušku. 
 
Zásady vyhodnocení přijímacího řízení: 
 
Požadavkům stanoveným pro přijetí ke studiu vyhověl uchazeč, který absolvoval celé přijímací řízení. 
Uchazeči byli přijímáni až do naplnění kapacity v jednotlivých oborech vzdělávání. 
 
Bodový systém: 
Byl platný pro 1. kolo přijímacího řízení, v případném 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. 
 



ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o. 

nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín 

 
 

 
 
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.  
 
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 1. pololetí 9. třídy ZŠ. V případě doložení prospěchu za 
úplnou 9. třídu (ukončeno základní vzdělání) byl hodnocen prospěch za 1. a 2. pololetí 9. třídy. Do 
hodnocení se uchazeči započítávaly výsledky, které byly 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 nemohl být 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 
nešlo určit (například absolventi základního vzdělávání v zahraniční škole – doloženo dokladem o 
ukončeném základním vzdělávání), bylo vytvořeno 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, byl znevýhodněn odečtením 10 
bodů, při snížení hodnocení o dva stupně nebo při opakovaném snížení hodnocení chování byl 
znevýhodněn odečtením 20 bodů. 
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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, 
- 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 podával přihlášku ke 
vzdělávání. Titulní strana se nezapočítávala do rozsahu motivačního dopisu. 
 
Způsob určení pořadí uchazečů v jednotlivých kolech přijímacího řízení: 
 
O pořadí přijímaných uchazečů rozhodovala 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 bude stanoveno pořadí uchazečů v 
jednotlivých oborech. 
V případech, kdy počet uchazečů byl vyšší než počet volných míst v oborech vzdělání, rozhodl o přijetí 
celkový počet získaných bodů. Při rovnosti bodů u maturitních oborů rozhodl lepší výsledek z jednotné 
přijímací zkoušky (testy). 
Centrum zpřístupnilo řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce nejpozději 28. 
dubna 2022. Ředitel školy ukončil hodnocení přijímacího řízení a zveřejnil seznam přijatých uchazečů 
do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem. 
Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny 29. dubna 2022, a to způsobem přístupným veřejnosti – ve 
škole a na webových stránkách školy (každý uchazeč pod svým přiděleným registračním číslem). 
Rozhodnutí o případném nepřijetí bylo možné převzít osobně do dvou dnů od zveřejnění seznamu 
přijatých uchazečů. Poté byla tato rozhodnutí odeslána poštou do vlastních rukou, pro převzetí dopisu 
běžela tzv. zkrácená lhůta - 7 dnů. 
 
Nepřijatý uchazeč mohl podat odvolání proti nepřijetí do tří pracovních dnů od převzetí rozhodnutí. 
Přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdil podle § 60 školského zákona 
doručením zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo 
oznámeno rozhodnutí o přijetí. 
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Obor 2letého středního vzdělávání s maturitní zkouškou (denní forma studia) 
 
Uchazeč do nástavbového studia spolu s přihláškou odevzdá i doklady o získání středního vzdělání s 
výučním listem. Uchazeči, kteří ukončí 3 - letý obor vzdělání ve školním roce 2021/2022, doručí kopii 
výučního listu a kopii vysvědčení o závěrečné zkoušce, ověřené příslušnou školou do 01. 09. 2022. 
Dřívější absolventi přiloží k přihlášce ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce 
(ověřuje matriční úřad nebo pošta). 
 
 
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 žáci nekonali písemné testy z ČJ a M, pořadí bylo sestaveno z 
hodnocení vysvědčení ze ZŠ a dalších skutečností nutných pro přijetí (viz. Kritéria 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 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. 
 
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. 
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Počty přijatých žáků a žáků, kteří nastoupili ke studiu – dle oborů 
 

kód obor Přijato 

1. - 3. kolo 

nastoupilo září 

2021 

6341M01 Ekonomika a podnikání 9 9 

1820M01 Informační technologie 14 14 

6441L51 Podnikání – denní 18 18 

Celkem  41 41 
 

 
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. 
 

6. Vyhodnocení naplňování cílů školních vzdělávacích programů 

 
32-54-H/01 Výrobce obuvi 
Obor Výrobce obuvi byl na naší škole realizován poslední školní rok a ve školním roce 2022/2023 již 
nebude otevřen. Počet vyučovacích hodin, vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů dle RVP bylo 
naplněno. Vzdělávacími oblastmi bylo Jazykové vzdělávání, Společenskovědní vzdělávání, 
Přírodovědné vzdělávání, Matematické vzdělávání, Estetické vzdělávání, Vzdělávání pro zdraví, 
Vzdělávání v IKT, Ekonomické vzdělávání, Konstrukce a modelářská příprava, Technická a 
technologická příprava, Zhotovování obuvi.  
Celkové naplňování cílů ŠVP bylo splněno. Pouze z důvodu dlouhodobého opatření v souvislosti 
s Covid-19 a vládních opatření nebyl v 1. a 2. ročníku studia odučen plně předmět Odborný výcvik a 
nebyly vyčerpány hodinové dotace ve Vzdělávání pro zdraví. 
Na základě získaných zkušeností a uskutečněných hospitací lze konstatovat, že formy výuky vedla k 
realizaci edukačního procesu, a proto nebylo nutné provádět žádné úpravy. 
Učební osnovy plně vyhovovaly stanoveným podmínkám RVP a požadavkům na profil absolventa a 
jeho uplatnění v praxi. Úprava a rozšíření učebních osnov nebyla nutná. 
 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  
Obor Ekonomika a podnikání je na naší škole realizován druhým rokem. Počet vyučovacích hodin, 
vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů dle RVP je postupně naplněno. Vzdělávacími oblastmi bylo 
Jazykové vzdělávání, Společenskovědní vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání, Matematické vzdělávání, 
Estetické vzdělávání, Vzdělávání pro zdraví, Vzdělávání v IKT, Ekonomika, Účetnictví a daně, Obchodní 
činnost, Komunikace. 
Celkové plnění cílů ŠVP je postupně realizováno. Jeno z důvodu vládního opatření Covid-19 nebyly v 1. 
ročníku školního roku 2020/2021 vyčerpány hodinové dotace ve Vzdělávání ke zdraví. 
Vzhledem k získaným zkušenostem a uskutečněným hospitacím můžeme konstatovat, že formy výuky 
vedou ke správné realizaci edukačního procesu a není tedy nutné provádět žádné změny.  
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18-20-M/01 Informační technologie 
Obor Informační technologie je na naší škole otevřen druhým rokem. Počet vyučovacích hodin, 
vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů dle RVP je postupně naplňováno. Vzdělávacími oblastmi bylo 
Jazykové vzdělávání, Společenskovědní vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání, Matematické vzdělávání, 
Estetické vzdělávání, Vzdělávání pro zdraví, Vzdělávání v IKT, Ekonomické vzdělávání, Hardware, 
Operační systémy, Aplikační software, Počítačové sítě, Programování a vývoj aplikací. 
Celkové plnění cílů ŠVP je postupně realizováno. Jedině v souvislosti s opatřením Covid-19 nebyly v 1. 
ročníku školního roku 2020/2021 vyčerpány hodinové dotace ve Vzdělávání ke zdraví. 
Díky získaným zkušenostem a uskutečněným hospitacím můžeme konstatovat, že formy výuky vedou 
ke správné realizaci edukačního procesu a není tedy nutné provádět žádné změny.  

 
66-41-L/01 Obchodník 
Obor Obchodník bude na naší škole ve školním roce 2022/2023 ukončen posledním 4. ročníkem. Počet 
vyučovacích hodin, vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů dle RVP je postupně naplňováno. 
Vzdělávacími oblastmi bylo Jazykové vzdělávání, Společenskovědní vzdělávání, Přírodovědné 
vzdělávání, Matematické vzdělávání, Estetické vzdělávání, Vzdělávání pro zdraví, Vzdělávání v IKT, 
Ekonomika služeb, Obchodní provoz, Zbožíznalství, Komunikace ve službách, Výuka programování. 
Celkové plnění cílů ŠVP bylo v bývalých letech naplňováno. Jedině v souvislosti s opatřením Covid-19 
nebyly v 1., 2. a 3. ročníku vyčerpány hodinové dotace ve Vzdělávání ke zdraví a dále nebyl naplněn 
předmět Odborná praxe. 
Díky získaným zkušenostem a uskutečněným hospitacím můžeme konstatovat, že formy výuky vedou 
ke správné realizaci edukačního procesu a není tedy nutné provádět žádné změny.  
 

66-41-L/51 Podnikání 
Obor Podnikání je na naší škole realizován jako dvouleté nástavbové studium. Počet vyučovacích 
hodin, vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů dle RVP je postupně naplňováno. Vzdělávacími 
oblastmi bylo Jazykové vzdělávání, Estetické vzdělávání, Vzdělávání pro zdraví, Ekonomika služeb, 
Obchodní provoz, Komunikace ve službách a dále volitelné oblasti Společenskovědní vzdělávání, 
Přírodovědné vzdělávání, Matematické vzdělávání, Vzdělávání v IKT. 
Celkové plnění cílů ŠVP bylo v bývalých letech naplňováno. Jedině v souvislosti s opatřením Covid-19 
nebyly v 1. ročníku vyčerpány hodinové dotace ve Vzdělávání ke zdraví a dále nebyl naplněn předmět 
Odborná praxe. 
Pomocí zkušeností a uskutečněných hospitací můžeme konstatovat, že formy výuky vedou ke správné 
realizaci edukačního procesu a není tedy nutné provádět žádné změny.  
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Výsledky vzdělávání 
 

  

počet žáků V P 5 N 

S1A 23 4 15 0 4 

S2A 19 3 11 0 5 

S3A 12 2 7 0 3 

S4A 16 7 9 0 0 

S5A 3 0 2 1 0 

S1AN 17 1 10 0 6 

S2AN 15 2 13 0 0 

S3DN 8 1 7 0 0 

S3VO 3 0 3 0 0 

Celkem 116 20 77 1 18 

 
 

Počet žáků s vyznamenáním byl oproti předchozímu školnímu roku se o něco málo nižší, ale to je i 
vzhledem k počtu žáků, který se snížil. Zvýšil se počet žáků, kteří prospěli. Zvýšil se počet žáků, kteří 
nebyli hodnoceni, co ž bylo dáno především vysokou absencí, u žáků, kteří neukončili studium a 
jsou stále vedeni v evidenci školy. 
 

Počet žáků 
k 1. 9. 2021 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo,  
nehodnoceno 

Počet žáků 
k 31.8.2022 

115 20 77 19 108 
% 17,4 67,0 16,5  
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Prospěch žáků 
 

S1A S2A S3A S4A S5A S1AN S2AN S3DN S3VO 

1,831 2,065 1,987 1,634 1,708 1,939 2,186 2,100 1,590 
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Hodnocení chování 
 

Třída 2 3 NTU DTU DŘŠ PodVy PTU PŘŠ 

S1A 3 1 1 3 1 - 8 1 

S2A 1 1 - - - - 6 3 

S3A - - - - - - 4 2 

S4A - - - - - - 11 7 

S5A - - - - - - - - 

S1AN - 2 - 4 - - - - 

S2AN - - - - - - 3 - 

S3DN - - - - - - - - 

S3VO - - - - - - 1 1 

 
 
 
Hodnocení chování 
 počet % ze v šech žáků školy 
2 – uspokojivé 3 2,6 
3 – neuspokojivé 1 0,9 

 
 
Absence 
 
Absence žáků byla posuzována za celý ve školní rok 2021/2022. Z důvodu vysoké nemocnosti u 
některých žáků vzrostla absence v těchto třídách. Dále byla započítána i absence žáků, kteří nechodili 
do školy a neukončili studium. 
 
 
 
S1A S2A S3A S4A S5A S1AN S2AN S3DN S3VO 
1998 2501 2082 894 119 2768 1476 246 421 
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Hodnocení ukončení studia maturitní zkoušky 
 

 

DT ČJL DT ANJ DT NEJ DT MAT 
 

Uspěl Neuspěl Uspěl Neuspěl Uspěl Neuspěl Uspěl Neuspěl 

S4A 15 1 12 4 0 0 0 0 

S5A 2 0 1 1 0 0 1 0 

S2AN 5 9 11 3 0 0 0 0 

S3DN 4 4 5 2 0 1 0 0 

CELKEM 26 14 29 10 0 1 1 0 
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ŠKOLNÍ ČÁST 
 

 

Praktická MZ ČJL* ANJ/NEJ* 
Odborný předmět 

1 
Odborný předmět 

1 
 

Uspěl Neuspěl Uspěl Neuspěl Uspěl Neuspěl Uspěl Neuspěl Uspěl Neuspěl 

S4A 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 

S5A 2 0 3 0 3 0 3 0 3 0 

S2AN 12 2 14 0 14 0 14 0 14 0 

S3DN 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 

CELKEM 38 2 41 0 41 0 41 0 41 0 

 

 
Hodnocení ukončení studia závěrečné zkoušky 

 
 

Písemná zkouška Praktická zkouška 
 

Uspělo žáků Neuspělo žáků Uspělo žáků Neuspělo žáků 

S3VO 3 0 3 0 

CELKEM 3 0 3 0 

 

Vydané výuční listy a maturitní vysvědčení 
 

Třída Výuční list Maturitní vysvědčení 

S3VO 3 - 

S4A - 12 

S5A - 2 

S2AN - 2 

S3DN - 4 

CELKEM 3 18 
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Rozbor úspěšnosti našich studentů u maturitní zkoušky – jarní zkušební 
období šk. rok 2021/2022 – jazyky 
 
 
Hodnocení MZ třídy S2AN 

Počet žáků přihlášených k MZ: 15, MZ vykonalo: 14 žáků, 1 žák omluven ze zdravotních důvodů 
 
Výsledky MZ 

Zkouška – název Žáků celkem Úspěšně vykonalo Neúspěšně vykonalo Nevykonalo 
(omluveno) 

Pís. práce ČJ 15 14 0 1 

Pís. práce AJ 15 14 0 1 

DT ČJ 15 5 9 1 

DT AJ 15 11 3 1 

PMZ 15 12 2 1 

Ústní MZ 15 14 0 1 

 
 
Hodnocení MZ třídy S3DN 

Počet žáků přihlášených k MZ: 8, MZ vykonalo: 8 žáků 
 
Výsledky MZ 

Zkouška – název Žáků celkem Úspěšně vykonalo Neúspěšně vykonalo Nevykonalo 
(omluveno) 

Pís. práce ČJ 8 8 0 0 

Pís. práce AJ/NJ 7/1 7/1 0 0 

DT ČJ 8 4 4 0 

DT AJ/NJ 7/1 5/0 2/1 0 

PMZ 8 8 0 0 

Ústní MZ 8 8 0 0 

 
 
Hodnocení MZ třídy S4A 

Počet žáků přihlášených k MZ: 16, MZ vykonalo: 16 žáků 
 
Výsledky MZ 

Zkouška – název Žáků celkem Úspěšně vykonalo Neúspěšně vykonalo Nevykonalo 
(omluveno) 

Pís. práce ČJ 16 15 1 0 

Pís. práce AJ 16 15 1 0 

DT ČJ 16 15 1 0 

DT AJ 16 12 4 0 

PMZ 16 16 0 0 

Ústní MZ 16 16 0 0 
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Hodnocení MZ třídy S5A 

Počet žáků přihlášených k MZ: 6, MZ vykonalo: 5 žáků (1 neuzavřel ročník, 1 žák pouze z matematiky) 
 
Výsledky MZ 

Zkouška – název Žáků celkem Úspěšně vykonalo Neúspěšně vykonalo Nevykonalo 
(omluveno) 

Pís. práce ČJ 3 3 0 0 

Pís. práce AJ 3 3 0 0 

DT ČJ 2 2 0 1 

DT AJ 2 2 1 0 

DT Matematika 1 1 0 0 

PMZ 2 2 0 0 

Ústní MZ 3 3 0 0 

 

 

Analýza MZ ČJL (jaro 2022) 

1) Didaktický test  

Z celkového počtu 40 žáků připuštěných k MZ didaktický test neúspěšné vykonalo 35 % žáků, což je 

poměrně špatný výsledek. Nejslabší znalosti předvedli žáci v literatuře, pravopis a gramatika byla 

průměrná ve srovnání s minulými ročníky a ostatními školami. Větší neúspěšnost byla zaznamenána 

u žáků nástavbového studia (denního i dálkového). 

2) Písemná práce  

Z celkového počtu 41 žáků úspěšně písemnou práci zvládlo 41 žáků, což představuje 100 %.  

3) Ústní zkouška  

Z celkového počtu 40 žáků, kteří konali ústní MZ, úspěšně zvládlo tuto zkoušku všech 40 žáků,  

což je 100 % úspěšnost.  

 

Návrh opatření pro zlepšení výsledků – ČJL:  

Pro zlepšení výsledků MZ (didaktických testů) je nutno se více zaměřit na rozvíjení čtenářské 

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

Zejména je třeba se soustředit na práci s texty a čtení s porozuměním. 

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

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

věnována náležitá pozornost, žáci si mohli během školního roku vyzkoušet několik didaktických testů, 

další si měli možnost vyzkoušet v rámci domácí přípravy.  

Písemným pracím byla rovněž věnována náležitá pozornost. Žáci psali během studia i závěrečného 

školního roku cvičné slohové práce a mohli si vyzkoušet psaní všech nejčastěji zadávaných slohových 

útvarů. 
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Ve větší míře je třeba také věnovat pozornost veškerým dostupným materiálům pro přípravu k MZ – 

zejména internetové zdroje, např. www. cermat.cz, www.statnimaturita.cz, kde jsou k dispozici on-line 

zadání testů z minulých let i s řešením a komentářem. Během maturitní přípravy mohou žáci využívat 

i odborné publikace, např. nakladatelství Taktik, Didaktis, Fraus apod. V případě potřeby mohou rovněž 

využívat konzultace s vyučujícími.  

 

Analýza MZ ANJ (jaro 2022) 

1) Didaktický test  

Z celkového počtu 39 žáků připuštěných k MZ didaktický test neúspěšné vykonalo 25 % žáků, což je 

poměrně dobrý výsledek. Větší neúspěšnost byla zaznamenána u žáků dálkového studia. 

2) Písemná práce  

Z celkového počtu 40 žáků neúspěšně písemnou práci vykonala 1 žákyně, což představuje 2,5 % 

z celkového počtu žáků.  

3) Ústní zkouška  

Z celkového počtu 40 žáků, kteří konali ústní MZ, úspěšně zvládlo tuto zkoušku všech 40 žáků, což je 

100 % úspěšnost.  

 

Analýza MZ NEJ (jaro 2022) 

MZ z německého jazyka vykonala 1 žákyně. Úspěšně zvládla ústní zkoušku a písemnou práci, 

u didaktického testu neuspěla.  

Návrh opatření pro zlepšení výsledků – cizí jazyky: 

Pro zlepšení výsledků MZ (didaktických testů) je nutno se více zaměřit na rozvíjení čtenářské 

gramotnosti u žáků, čtení a překládání cizojazyčných textů. 

Dále je potřeba se zaměřit na poslechové dovednosti a práci s poslechovými testy, gramatická cvičení 

apod. Je nutné věnovat pozornost také samostatné domácí přípravě žáků. Doma se lze věnovat např. 

tréninku didaktických testů. Ve vyučování byla testům věnována náležitá pozornost, žáci si mohli 

během školního roku vyzkoušet několik didaktických testů, další si měli možnost vyzkoušet v rámci 

domácí přípravy.  

Písemným pracím byla rovněž věnována náležitá pozornost. Žáci psali během studia i závěrečného 

školního roku cvičné písemné práci na zadaná témata v daném rozsahu, aby si psaní cizojazyčných 

textů vyzkoušeli. 

Ve větší míře je třeba také věnovat pozornost veškerým dostupným materiálům pro přípravu k MZ – 

zejména internetové zdroje, např. www. cermat.cz, www.statnimaturita.cz, kde jsou k dispozici on-line  

 

zadání testů z minulých let i s řešením a komentářem. Během maturitní přípravy mohou žáci využívat 

i odborné publikace, v případě potřeby mohou rovněž využívat konzultace s vyučujícími. 
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7. Hodnocení prevence rizikového chování ve školním roce 2021/2022 

Školním metodikem prevence je od 1.9.2020 Ing. Ivana Jiroutová 

Základním principem strategie prevence rizikového chování je výchova studentů ke zdravému 

životnímu stylu, rozvoji osobnosti a osvojení pozitivního sociálního chování. 

Náplní práce školní metodičky prevence rizikového chování byla práce s třídními kolektivy, skupinami 

studentů, problémovými jedinci, ale i s třídními učiteli a ostatními pedagogy. 

Školní rok 2021/2022 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).  

V září 2021 – proběhla v 1. ročníku přednáška oblastního metodika prevence na téma „Naše třída“, 

Přednáška probíhala formou různých her, kde byl obsahem navzájem se o sobě něco dozvědět a trochu 

lépe se poznat. Po skončení aktivit ve třídě se žáci vydali do nedalekého lesa na tzv. stezku zdraví, kde 

jsme mohli vyzkoušet svou fyzickou kondici, sílu a obratnost. 

V lednu 2022 – proběhla výchovná komise týkající se chování žáka ARH ze třídy S1A. Žákovi byla 

udělena důtka ředitele školy a 2. stupeň z chování. Proběhla také přednáška metodika prevence z KPPP 

Vsetín pro žáky 2. ročníku na téma „Parta – přátelství“ a pro žáky 3. ročníku na téma „Zač utrácet svůj 

život“. Jednání s matkou žákyně B.Č. pro nadměrnou absenci. 

V únoru 2022 byl proveden rozhovor se žákyní M.S. ze třídy S2AN na základě prvotní informace od 

třídní učitelky – psychické problémy, návrh na řešení s odborníky. 

V březnu 2022 se uskutečnil pohovor se žáky třídy S1A, týkající se nevhodného chování žáků a užívání 

žvýkacího tabáku. 

V dubnu 2022 se ŠMP účastnil třídnické hodiny opět ve třídě S1A. Důvodem bylo neustálé se opakování 

nevhodného chování některých žáků ve třídě. 

V květnu 2022 proběhlo dotazníkové šetření ve třídě S1A, týkající se chování spolužáků, co se mi 

líbí/nelíbí ve třídě. Výsledkem bylo upozornění některých žáků na velmi nevhodné chování žáků A.R.H., 

L.P., O.H. a K.S. V důsledku toho byla svolána schůzka se zákonnými zástupci těchto žáků.  

Jednání s rodiči žákyně B. Č., situace od minulého setkání se nezlepšila, žákyně má vysokou absenci. 

Dále proběhly individuální schůzky se zákonnými zástupci žáků A.R.H., L.P., O.H. a K.S. Chování tří žáků 

se zlepšilo i díky tomu, že jsme ihned po vybočení z pravidel vyvolali jednání s zákonnými zástupci 

(výchovný poradce, třídní učitel, metodik prevence). 
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Proběhla přednáška oblastního metodika prevence ve třídě S1A s názvem „Návykové látky – svět drog 

a jejich účinky“. Toto téma bylo vybráno z důvodu prevence rizikového chování.  

V červnu 2022 se konaly schůzky se zákonným zástupce žáka třídy S1A A.R.H. Týkalo se opětovného 

porušování Školního řádu žákem a opět nevhodného chování během i mimo výuku. Nerespektování 

pokynů vyučujících. Zákonnému zástupci bylo doporučeno, že žák zůstane do konce školního roku 

doma. Zákonný zástupce souhlasil. Další schůzka se týkala výsledku, tohoto odstřihnutí a jeho účinku 

na žáka.  

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. 
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8. Závěrečná zpráva z činnosti výchovné poradkyně ORBIS, Mateřská škola, 
Základní škola a Střední škola, s. r. o. ve Zlíně za školní rok 2021/2022 

 
 

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. 
 
1. 1. září 2021 proběhly třídnické hodiny 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 2021 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 se Speciálně 
pedagogickým centrem ve Zlíně (Mgr. Forejtarová, Mgr. Bělohlávková, Mgr. Hajžman). 
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 Silvie Janáčová, v rozsahu 40 hod. a 
p. Jiří Janáč, v rozsahu 15,5 hod. V odborné praxi tuto činnost vykonával p.  Jiří Janáč, který se staral 
o žáka s Aspergerovým syndromem. Péče asistentky pedagoga byla přidělena dvěma žákům 4. 
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 asistentkou spolupracovala a byla s ní v pravidelném 
kontaktu. Společně s asistentkou Janáčovou domlouvala jednání s rodiči. 

 
Žákům maturitních ročníků s IVP bylo doporučeno, aby se objednali do poradny k vyšetření pro 
uzpůsobení podmínek u maturity. Žáci jsou průběžně upozorňováni na blížící se ukončení platnosti 
Doporučení pro vzdělávání žáka. 

 
V červnu se výchovná poradkyně zúčastnila Konzultačního odpoledne v KPPP Zlín, které bylo 
zaměřeno na vypracování IVP a PLLP podpůrných opatření 1. – 5. stupně PO.   

 
3. V průběhu celého školního roku výchovná poradkyně spolupracovala se zástupkyní ředitele 

a metodičkou prevence sociálně patologických jevů Ing. Ivou 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.  
 

- Říjen – jednání s žákyněmi třídy S1AN – spolužák T. posílal přes sociální sítě zprávy, že se chce 
zabít – projednáno s panem ředitelem, oznámeno na Policii 
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- Leden – jednání výchovné komise – přetrvávající problémy s chováním žáka A. H. Žákovi byla 
udělena důtka ředitele školy a 2. stupeň z chování. Doporučení – přesadit žáka do přední lavice 

- jednání s matkou žákyně B. Č. pro nadměrnou absenci. Žákyně bude sledována třídní učitelkou 
i rodiči, bude nadále v péči psychologa a psychoterapeuta, popř. se objedná k psychiatrickému 
vyšetření 

- Únor – jednání o velké absenci žákyně M. S. – psychické problémy, nemoc. Doporučení – 
pravidelná návštěva u psychologa. V případě neúspěchu u maturitní zkoušky, možnost 
opakování ročníku, využití konzultací u VP, MP a TU 

- Květen – jednání s rodiči žákyně B. Č., situace od minulého setkání se nezlepšila, žákyně má 
vysokou absenci a téměř ze všech předmětů je ve 2. pololetí nehodnocena – návrh na návštěvu 
pedagogicko psychologické poradny, rodiče – více komunikovat a motivovat k docházce do 
školy a dokončení studia 

- jednání se zákonnými rodiči žáka L. P. – opakované pozdní příchody do školy 
- jednání se zákonným zástupcem žáka A. H. – chování žáka 
- jednání se zákonným zástupcem žáka O. H. – chování žáka 
- jednání se zákonným zástupcem žáka K. S. – chování žáka 
- Červen – jednání se zákonným zástupcem žáka A. H. – chování žáka 

 
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.  
Sjednávala si schůzky s žáky, u nichž se projevily problémy ve vzdělávání. Jednala písemně nebo ústně 
s rodiči žáků, kteří měli špatný prospěch. 
 
V měsíci lednu a únoru 2021 bylo umožněno žákům, kteří chtěli dále studovat na vysoké škole, 
zúčastnit se dnů otevřených dveří na 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. 
 

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

Školení zaměstnanců 
 

Název školení Počet osob 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 23 
Prevence požární ochrany 23 
Elektrických za řízení a BOZP 5 
BOZP pro učitele tělesné výchovy 1 
Školení řidičů 4 
Aktuální úprava úřední korespondence 1 
  

 
 

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  1 osoby 
Školení řidičů  4 osoby 
Aktuální úprava úřední korespondence  1 osoba 

 
Další vzdělávání  pedagogických pracovníků 
 
 

Název vzdělávání  Počet osob 
Rozvíjení digitální gramotnosti v češtině 1 
Příprava na ekonomickou olympiádu 1 
Přínosy akčního plánování v klíčových tématech společného vzdělávání a 
kariérového poradenství  

1 

Emoční sebeobrana pro pedagogické pracovníky  1 

Výchovné poradenství  

Konzultační seminář pro management škol 2 

RoadShow Microsoft 1 

Silová příprava ve florbalovém tréninku 1 

Jiskrou to začíná, jak přitáhnout a udržet děti u sportu 1 
Studium k výkonu specializovaných činností pro školní metodiky prevence 1 

Cesta k mluvení vede přes poslech z německého jazyka 1 

Projektový management 1 

Erasmus seminář pro akreditaci odborného vzdělávání 1 

FONDY EHP 2014-2021: program vzdělávání, který se týká projektů 
INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE 

1 

Seminář pro žadatele o krátkodobé projekty mobilit Erasmus+ odborné 
vzdělávání – KA122 

1 

Mezinárodní AP zkoušky 3 

Master of Business Administration 1 

Odborné semináře v obuvnictví přes ČOKA 1 

Anglický certifikát C1 TOEIC 1 

SVP Help Uherské Hradiště – třídní klima  1 
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10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti, soutěže 

 
Soutěže online 
 
Překladatelská soutěž UPOL v anglickém jazyce pro studenty SŠ – listopad 2021 
Zúčastnili se vybraní žáci tříd S2A, S3A, a S4A. 
V soutěži si studenti mohli zkusit, jaké je to být profesionálním překladatelem a ověřit si své znalosti a 
dovednosti v anglickém jazyce. Školní kolo proběhlo 2. 11. 2021, první místa obsadili: J. V. (S2A), P. P. 
(S4A), P. O. (S2A). Fakultní závěrečné kolo proběhlo on-line formou a naši studenti se na předních 
místech neumístili. 
 
Ekonomická olympiáda 
Školní kolo – zúčastnily se třídy S3.A, S4.A, 1.AN, 2.AN (prosinec 2021), 
Krajské kolo ekon. olympiády – 26. 1. 2022 (postupující P.P. – S4.A se umístil na 10. místě z téměř 50 
studentů krajských středních škol) 
Soutěž probíhala online formou a studenti se setkali se složitějšími ekonomickými problémy a 
otázkami, které ověřily jejich znalosti z mikroekonomie, makroekonomie, dějin ekonomických teorií i 
aktuálního ekonomického přehledu a podnikatelského myšlení. 
 
Prezentace školy 
25. 9. 2021 – Den Zlínského kraje 
6. 10. 2021 - Veletrh práce a vzdělávání, Kroměříž  
4. 11. 2021 – Burza středních škol, ZŠ Bílovice 
5. 11. 2021 – Burza práce a Přehlídka středních škol, Zlín 
 
Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium 
26. – 28.11. 2021, 9. 12. 2021, 13. 1. 2022, 27. 1. 2022, 17. 2 .2022, 24. 2. 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o. 

nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín 

 
 

 

11. Výsledky kontrol 

Audit 

Výkaz zisku a ztrát ve všech významných (materiálních) ohledech věrně zobrazuje náklady, výnosy a 
vykazovaný výsledek hospodaření soukromé školy ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední 
škola, s.r.o. za období 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy. 
 
Rozdělení výsledku hospodaření za období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 a použití hospodářského 
výsledku za období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 (případně i zisku vytvořeného v dřívějším období, kdy 
soukromá škola ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o. podepsala smlouvu o 
poskytnutí dotace) ve všech významných (materiálních) ohledech splňuje podmínky použití zisku podle 
zákona na vzdělávání a školské služby, popřípadě u škol a školských zařízení, které uskutečňují 
vzdělávací programy pro žáky se zdravotním postižením i na rehabilitaci.  
 
Rozdělení výsledku hospodaření za období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 a použití hospodářského 
výsledku za období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 (případně i zisku vytvořeného v dřívějším období, kdy 
soukromá škola ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o. podepsala smlouvu o 
poskytnutí dotace) ve všech významných (materiálních) ohledech splňuje podmínky použití zisku podle 
zákona na vzdělávání a školské služby, popřípadě u škol a školských zařízení, které uskutečňují 
vzdělávací programy pro žáky se zdravotním postižením i na rehabilitaci. 
 

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. 
Ve čtvrtek 23. 6. 2022 byl uskutečněn cvičný požární poplach. Žáci, učitelé i provozní zaměstnanci se 
evakuovali velmi disciplinovaně. Evaluaci a nácviku přihlížel ředitel školy, který pak provedl 
vyhodnocení tohoto nácviku. 
Účastníci cvičného požárního poplachu se seznámili s procese evakuace, zopakovali si únikové cesty a 
instrukce. Konání cvičného požárního poplachu může pomoci snížit zmatenost a paniku pokud by došlo 
ke skutečnému požáru ve škole. 

 

Inspekce ČŠI 

Ve sledovaném období neproběhla na střední škole inspekce ČŠI. 

 

Kontrola využití poskytnuté dotace soukromé škole na rok 2021  

Ve sledovaném období neproběhla na střední škole tato kontrola. 
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12. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2021/2022 

 

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ORBIS ZA 1-8/2021 

  

Výnosy:  
tržby za služby, školné 1 276 926 Kč 

nadační příspěvek SYNOT 2 000 000 Kč 

neinvestiční dotace  8 052 976 Kč 

přijaté finanční dary  130 000 Kč 

tržby ostatní 4 783 Kč 

prodej zboží  29 366 Kč  

prodej DHIM a DDHIM  20 500 Kč 

Výnosy celkem  11 514 551 Kč 

  
Náklady:  
spotřební materiál  436 466 Kč 

spotřeba energií  200 329 Kč 

opravy a údržba  16 477 Kč 

cestovné 1 760 Kč 

náklady na reprezentaci  7 488 Kč 

nájem nebytových prostor  1 369 895 Kč 

služby 1 679 841 Kč 

mzdové náklady včetně odvodů  8 463 712 Kč 

daně a poplatky  1 600 Kč 

odpisy 0 Kč 

provozní náklady  82 109 Kč 

finanční náklady  31 740 Kč 

Náklady celkem 12 291 417 Kč 

  
Provozní hospodářský výsledek -745 126 Kč 
Hospodářský výsledek před zdaněním -776 866 Kč 
Hospodářský výsledek po zdanění -776 866 Kč 

 

Hospodářský výsledek bude převeden na neuhrazenou ztrátu minulých let. 
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HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ORBIS ZA 9-12/2021 

  

Výnosy:  
tržby za služby, školné 3 215 282 Kč 

nadační příspěvek SYNOT 2 300 000 Kč 

neinvestiční dotace  4 573 897 Kč 

přijaté finanční dary  737 875 Kč 

tržby ostatní 1 267 426 Kč 

prodej zboží  0 Kč 

prodej DHIM a DDHIM  0 Kč 

Výnosy celkem  12 094 480 Kč 

  

Náklady:  
spotřební materiál  872 447 Kč 

spotřeba energií  318 220 Kč 

opravy a údržba  14 279 Kč 

cestovné 11 928 Kč 

náklady na reprezentaci  6 918 Kč 

nájem nebytových prostor  2 603 785 Kč 

služby 2 004 560 Kč 

mzdové náklady včetně odvodů  9 822 369 Kč 

daně a poplatky  4 192 Kč 

odpisy 21 585 Kč 

provozní náklady  43 777 Kč 

finanční náklady  46 786 Kč 

Náklady celkem 15 770 846 Kč 

  

Provozní hospodářský výsledek -3 629 580 Kč 
Hospodářský výsledek před zdaněním -3 676 366 Kč 
Hospodářský výsledek po zdanění -3 676 366 Kč 

 
 

Hospodářský výsledek bude převeden na neuhrazenou ztrátu minulých let. 
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Výrok auditora dle zprávy nezávislého auditora za účetní období od 1.1.2021 do 
31.8.2021 

Podle našeho názoru výkaz zisku a ztráty ve všech významných (materiálních) ohledech věrně 
zobrazuje náklady, výnosy a vykazovaný výsledek hospodaření soukromé školy ORBIS, 
Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o. za období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 
v souladu s českými účetními předpisy.  
 
Rozdělení výsledku hospodaření za období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 a použití 
hospodářského výsledku za období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 (případně i zisku vytvořeného 
v dřívějším období, kdy soukromá škola ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední 
škola, s.r.o. podepsala smlouvu o poskytnutí dotace) ve všech významných (materiálních) 
ohledech splňuje podmínky použití zisku podle zákona na vzdělávání a školské služby, 
popřípadě u škol a školských zařízení, které uskutečňují vzdělávací programy pro žáky se 
zdravotním postižením i na rehabilitaci.  

 

Výrok auditora dle zprávy nezávislého auditora za účetní období od 1.9.2021 do 
31.12.2021 

Podle našeho názoru výkaz zisku a ztráty ve všech významných (materiálních) ohledech věrně 
zobrazuje náklady, výnosy a vykazovaný výsledek hospodaření soukromé školy ORBIS, 
Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o. za období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 
v souladu s českými účetními předpisy.  
 
Rozdělení výsledku hospodaření za období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 a použití 
hospodářského výsledku za období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 (případně i zisku 
vytvořeného v dřívějším období, kdy soukromá škola ORBIS, Mateřská škola, Základní škola 
a Střední škola, s.r.o. podepsala smlouvu o poskytnutí dotace) ve všech významných 
(materiálních) ohledech splňuje podmínky použití zisku podle zákona na vzdělávání a školské 
služby, popřípadě u škol a školských zařízení, které uskutečňují vzdělávací programy pro žáky 
se zdravotním postižením i na rehabilitaci.  
 

Komentář k dosaženým hospodářským výsledkům roku 2021 

Účetní jednotka byla účastníkem projektu rozdělení obchodní společnosti odštěpením 

sloučením. Účetní jednotka je nástupnická společnost, na kterou přechází část jmění 

rozdělované společnosti. Rozhodným dnem přeměny byl den 1. 9. 2021. Účetní jednotka byla 

povinna sestavit ke dni, který předchází rozhodnému dni, mimořádnou účetní závěrku. 

Z tohoto důvodu je rok 2021 rozdělen na dvě účetní závěrky a to za období 1-8/2021 a dále 

za období 9-12/2021.  

Hlavní náplní společnosti ORBIS do 31.8.2021 byl provoz střední školy. Z důvodu vize 

společnosti poskytovat vzdělávání od předškolního až po sekundární, byla k 1.9.2021 nově 

otevřena také mateřská a základní škola pod hlavičkou společnosti ORBIS (dříve Academic 

School). Z tohoto důvodu je za období 9-12/2021 vykázána významná hodnota ztráty. Do 

budoucna předpokládáme postupné snižování ztráty až do naplnění kapacit základní školy. 

 

Absolventi základní školy ORBIS mají možnost pokračovat ve studiu na střední škole ORBIS. 
Možnost dalšího rozšíření studijní nabídky může být v budoucnu reakcí na aktuální požadavky 
trhu práce, případně zohlední studijní preference absolventů základní školy ORBIS. 
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Závěr 
 

ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a 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. ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a 
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: 14. září 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D. 
ředitel školy 
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Souhlas členů školské rady s Výroční zprávou za školní rok 2021/2022. 
 
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 
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