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I. Výroční zpráva o činnosti školy 

1. Charakteristika školy  

1.1. Název školy, adresa: Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 

 Škroupova 13, 301 00 Plzeň 

právní forma, zřizovatel: příspěvková organizace, Plzeňský kraj, Škroupova 18, 

301 00 Plzeň 

IČO: 00 523 925 

IZO ředitelství školy: 600 170 501 

1.2. Kontakty: 

číslo telefonu: 377 235 389 

e-mail: skola@issziv.cz 

www stránky: www.issziv.cz 

jméno ředitele školy: Mgr. Věra Ulčová 

jména zástupců ŘŠ: Mgr., Bc. Luboš Bešťák 

 Ing. Věra Zelenková 

1.3. Datum posledního zařazení do sítě škol a uskutečněné změny v síti školy: 

4. 2. 2015 č. j. MŠMT-45416/2014-2 

S účinností od 1. 9. 2015 zapisuje obory 31-58-H/01 Krejčí denní forma a 69-41-L/52 Vlasová 

kosmetika dálková forma do školského rejstříku. 

 

20. 4. 2015 č. j. ŠMS/3815/15 

S účinností od 1. 9. 2015 PK stanovuje nejvyšší nepřekročitelné počty žáků pro obory 31-58-

H/01 Krejčí denní forma 80 žáků a pro 69-41-L/52 Vlasová kosmetika dálková forma 30 žáků. 
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1.4. Vzdělávací program školy, přehled učebních plánů: 

Kód Obor Schváleno MŠMT ČR č. j.: 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 

6941L/01 Kosmetické služby ŠVP Kosmetické služby 

8241M/07 Modelářství a návrhářství oděvů ŠVP Návrhář 

3143M/01 Oděvnictví ŠVP Oděvní design 

6341M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP Bankovnictví a pojišťovnictví 

ŠVP Neziskové organizace 

ŠVP Asistent v právní a podnikové sféře 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou – nástavbové 

3143L/51 Oděvnictví -- 

6441L/51 Podnikání ŠVP Podnikatel 

Obory vzdělání s výučním listem 3leté 

6951H/01 Kadeřník ŠVP Kadeřník, kadeřnice 

1.5. Součásti školy k 30. 9. 2014 

IZO a 
název 

součásti 

Kapacita 
součásti 

Počet 
uživatelů 
celkem 

Počet 
vlastních 
uživatelů 

(žáků) 

Počet pracovníků 
součásti celkem 

Z toho počet 
pedagogických 

pracovníků 

Fyzický Přepočtený Fyzický Přepočtený 

000523925 
střední 
škola 

1060 571 511 60 56 45 43 

Celkem 1060 571 511 60 56 45 43 

1.6. Počet tříd a žáků, včetně žáků závěrečných ročníků 

Kód a název oboru  

Počet žáků ve 
všech formách 

studia 

Z toho počet 
žáků denního 

studia 
Počet tříd 

Průměrný 
počet 

žáků na 
třídu 

k  
30. 9. 
2014 

k 
31. 8. 
2015 

k  
30. 9. 
2014 

k  
31. 8. 
2015 

3143M/01  Oděvnictví 19 18 19 18 

4* 17,00 8241M/07  Modelářství 
a návrhářství oděvů 

49 43 49 43 

6341M/01  Ekonomika a podnikání 101 95 101 95 4 25,25 

6951H/01  Kadeřník 171 162 171 162 6 28,50 

6941L/01  Kosmetické služby 100 93 100 93 4 25,00 

6441L/51  Podnikání 71 62 63 55 3 23,66 

Celkem 511 473 503 466 21 24,33 

* Třídy víceoborové: obory Oděvnictví a Modelářství a návrhářství oděvů byly spojeny ve 2., 3. 
a 4. ročníku. 
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1.6.1. Počet tříd a žáků v jiných formách studia, včetně žáků závěrečných ročníků 

Kód a název oboru  

Počet žáků v jiných formách studia 

Počet tříd 
Průměrný 
počet žáků 

na třídu 
k 

30. 9. 2014 
forma 
studia 

k  
31. 8. 2015 

forma 
studia 

6441L/51 Podnikání 8 DS* 7 DS* 1 8,00 

Celkem 8 ------------- 7 ------------- 1 8,00 

 *DS – dálková forma studia. 

  

Osmnáctý ročník kadeřnické soutěže, pořádané Střední odbornou školou a učilištěm Heureka v Táboře 
Téma Ples strašidel aneb pojďme se bát 

Marek Tykal 3KA se svojí „Archnafóbou“ aneb pavoučí ženou obsadil 5. místo 
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2. Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2015) 

Počet pracovníků 
celkem 

fyzický/přepočtený 

Z toho počet 
pedagogických 

pracovníků 
fyzický/přepočtený 

Počet 
pedagogických 
pracovníků se 

vzděláním VŠ/SŠ 

Průměrná délka 
pedagogické 

praxe 

Počet 
pedagogických 

pracovníků 
splňujících 

pedagogickou 
způsobilost 

57/53,87 42/40,454 36/6 20 37 

2.1. Další údaje o pedagogických pracovnících 

Pedagogický pracovník 
Pracovní zařazení, 

funkce 
Úvazek 

Kvalifikace – stupeň vzdělání, 
obor, aprobace, DPS 

Allen Steven Učitel 0,619 ÚSO, AJ – rodilý mluvčí 

Baumruková I., Mgr. Učitelka 1 VŠ, PF, ZČU, Plzeň, NJ, ČJ 

Berger M., Bc. Učitelka OV RD VŠ, PF, ZČU, Plzeň, ÚSO, VL 

Bešťák L., Mgr., Bc. Zástupce ŘŠ 1 VŠ, PF, FEK ZČU, Plzeň, CH, MA 

Bufková J., Bc. Učitelka PV 1 VŠ, PF, Plzeň, VL, DPS 

Bystřická D., Mgr. Učitelka 1 VŠ, PF, Plzeň, CH, MA 

Hausnerová E. Učitelka OV 1 ÚSO, VL, DPS 

Hořínek R., Mgr. Učitel 1 VŠ, PF, ZČU, Plzeň, VV 

Hřebenářová J., Mgr. Učitelka 1 VŠ, PF, Plzeň, ON, TV 

Jarošová J., Mgr. Učitelka 1 VŠ, PF, Plzeň, RJ, NJ, AJ 

Kabátová M., Ing. Učitelka 1 VŠ, ČZU, Praha, EKO 

Kasalová H., Bc. Vedoucí UOV 1 VŠ, PF, ZČU, Plzeň, VL, DPS 

Koldová Š., Mgr. Výchovný poradce 1 VŠ, PF, Plzeň, ČJ, D, UK 

Kolenová J., Mgr. Učitelka 1 VŠ, PF, AJ, SJ 

Kratochvíl M., Mgr. Učitel 1 VŠ, PF, Plzeň, VT, TV 

Kripnerová D., Mgr. Učitelka 1 VŠ, PF, Plzeň, TV, Z 

Kuzmová P., Bc. Učitelka OV 1 ÚSO, VL 

Kubátová Z. Učitelka 0,095 ÚSO, VL 

Kubátová Z. Učitelka OV 0,800 ÚSO, VL 

Langová M., Bc. Učitelka OV 1 VŠ,PF, ZČU, Plzeň, VL, DPS 

Lendelová R., Ing. Učitelka 1 VŠ, ČZU, Praha, EKO 

Lukešová Z., Mgr. Učitelka 1 VŠ, PF, Plzeň, ČJ, D 

Laketičová K., Mgr. Učitelka 1 VŠ, PF, Plzeň AJ, VV 

Neumaierová I. Učitelka OV 1 ÚSO, VL , SpgŠ 

Nosková K. Učitelka OV 1 ÚSO, VL, DPS 

Pelnář M., Mgr. Učitel 1 VŠ, PF, Praha, TV 

Pešková K. Učitelka  0,285 ÚSO, SpgŠ 

Pešková K. Učitelka OV 0,600 ÚSO, SpgŠ 

Pokrupová S., Mgr. Učitelka 1 VŠ, PF, Plzeň CH, BI 

Rédlová R., Mgr. Učitelka 0,285 VŠ, AMU 

Spoustová M., Bc. Učitelka OV 1 VŠ, PF, ZČU, Plzeň, ÚSO 

Sutrová L., Ing. Učitelka 1 VŠ, TU, Liberec, DPS 

Šatrová S., Mgr. Učitelka 1 VŠ, PF, Plzeň, NJ, D 

Šimlová P., Bc. Učitelka OV 1 ÚSO, VL, DPS 
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Pedagogický pracovník 
Pracovní zařazení, 

funkce 
Úvazek 

Kvalifikace – stupeň vzdělání, 
obor, aprobace, DPS 

Šimonová A., Mgr. Učitelka RD VŠ, PF, Plzeň, NJ, VV 

Šrubařová D., Mgr. Učitelka  1 VŠ, PSY, Zdrv 

Úblová E., Ing. Učitelka 1 VŠ, SÚT 

Ulčová V., Mgr. Ředitelka 1 VŠ, PF, RJ, D, ON, FS II 

Uxová M., Ing. Učitelka 1 VŠ, DPS, EKO 

Vacíková I., Bc. Učitelka OV 1 ÚSO, VL 

Vadlejchová M., Mgr. Učitelka 1 VŠ, PF, AJ, VV, ČJ 

Vinklová E. Učitelka OV 1 ÚSO, VL, PM 

Vinš M., Mgr. Učitel 1 VŠ, PF, VT 

Vodenková K., Bc. Učitelka  1 VŠ, ÚSO, VL 

Vyroubalová V., Mgr. Učitelka 1 VŠ, DPS 

Walterová L., Ing. Učitelka 1 VŠ, OP 

Wintrová O., Mgr. Učitelka 0,750 VŠ, PF, MA, CH 

Zelenková V., Ing. Zástupce ŘŠ pro PV 1 VŠ, DPS, FS II 

Žitník M., MgA. Učitel 0,476 VŠ, OP 

2.2. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Počet akcí v průběhu školního roku: 75 

Počet zúčastněných pedagogů:  47 

Obsah vzdělávání: 

– jazykové kurzy AJ, Quizlet kartičky pro každého, český pravopis pro každého, chemie při 

praní a uklízení, práce s hlasem, tvůrčí dílna Sobotka, seminář Svět knihy, vývojové ten-

dence v současné češtině, sex a sexismus, ochrana člověka za běžných rizik a mimořád-

ných událostí, CLIL v praxi, základy koučinku v praxi, aktuální úprava úřední korespon-

dence, etymologie – podivuhodné osudy slov, klub ekologické výchovy, děti a dospívající 

s rizikovým chováním v prostředí školy, 

– odborné kurzy (SKIV, kosmetický seminář fy RYOR, kadeřnický seminář fy Špilar, kos-

metický seminář NAIL ART 1, program Bakaláři), 

– MZ – zadavatel, ŠMK, předseda, hodnotitel. 

 

Finanční náklady vynaložené na DVPP: 50 598,00 Kč 
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2.3. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem: 

Předmět 
Celkový počet hodin 
odučených týdně 

Z toho odučených 
aprobovaně 

Anglický jazyk 109,75 88,25 

Bankovnictví, Bankovnictví a pojišťovnictví, 
Ekonomika, Seminář z bloku ekonomických předmětů, 
Učební praxe 

44,75 44,75 

Bankovní marketing a management, Management a 
marketing, Marketing a management, Mezinárodní 
finance a bankovnictví, Finanční trhy a investování 

13,5 13,5 

Český jazyk a literatura 51,75 51,75 

Dějepis 6 6 

Dějiny výtvarné kultury 6 6 

Estetická a výtvarná výchova, Figurální kreslení, 
Návrhové kreslení, Písmo, Výtvarný ateliér, Výtvarná 
příprava, Výtvarná výchova 

29 23 

Grafický design 9 9 

Fyzika, Chemie, Základy přírodních věd 18 18 

Informatika 38,5 34,5 

Konstrukce oděvů, Modelování oděvů 10 10 

Kosmetika 7 0 

Matematika, Finanční a pojistné výpočty, Seminář 
z matematiky 

43,75 43,75 

Materiály, Oděvní materiály,  16 4 

Navrhování 12 6 

Německý jazyk 34,75 34,75 

Občanská výchova 25,25 25,25 

Oděvní stroje, Oděvní technologie  6 6 

Obchodní korespondence, právní a podniková 
administrativa 

15 9 

Oděvní ateliér, Textilní ateliér 42 42 

Právo 8,25 2 

Psychologie, Psychologie a sociologie 7 7 

Ruský jazyk 6,75 6,75 

Technologie 12 0 

Tělesná výchova 44 44 

Účetnictví, Seminář z účetnictví 14,5 14,5 

Zdravověda 13,5 13,5 

Základy ekologie 7 7 

Základy fotografie 2 2 

Celkem 653 572,25 
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Předmět 
Celkový počet hodin 

odučených týdně 
Z toho odučených 

aprobovaně 

Praktické vyučování:   

Obor Kadeřník 372 372 

Obor Kosmetička, Kosmetické služby 96 78 

Celkem 468 450 

 

 

Mezinárodní soutěž Módna línia mladých v Prešově. Kolekce sportovních oděvů s názvem Sportu zdar, 
vytvořená žákyněmi třídy 2MO pod vedením paní učitelky Bc. J. Bufkové, získala 1 místo. 

Stejného umístění dosáhla tato kolekce i v soutěži Mladý módní tvůrce v Jihlavě. 
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3. Údaje o přijímacím řízení 

3.1.1. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ denní formy studia (stav k 31. 8. 2014) 

Součást 

Počet uchazečů 
přihlášených 

celkem 
Počet uchazečů 
přijatých celkem 
k 31. 8. 14/počet 
odevzdaných ZL 

Počet podaných 
odvolání proti 

nepřijetí ke studiu 

Počet žáků 
přijatých do 

vyššího ročníku 
než prvního (na 

základě 
rozhodnutí ŘŠ) 

1. kolo 
PŘ 

další 
kola PŘ 

SOŠŽ 131 15 77/66 16 9 

SOUŽ 95 7 60/58 17 0 

Celkem 226 22 137/124 33 9 

3.1.2. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ ostatních forem studia (stav k 31. 8. 2014) 

Součást 

Počet uchazečů 
přihlášených 

celkem 
Počet uchazečů 
přijatých celkem 

k 31. 8. 2014 

Počet podaných 
odvolání proti 

nepřijetí ke studiu 

Počet žáků 
přijatých do 

vyššího ročníku 
než prvního (na 

základě 
rozhodnutí ŘŠ) 

1. kolo 
PŘ 

další 
kola PŘ 

SOUŽ 66 0 33 14 0 

Celkem 66 0 33 14 0 

3.2. Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých oborů (denní studium, včetně 

nástavbového studia) 

Kód oboru Název oboru 

Počet žáků 
přihlášených 

celkem 
Počet uchazečů 
přijatých celkem 
k 31. 8. 14/počet 
odevzdaných ZL 

Počet 
odvolání 

proti 
nepřijetí 

Počet 
tříd 

Z toho 
více-
obo-
rové 
třídy 

1. kolo 
PŘ 

další 
kola 
PŘ 

3143M/01 Oděvnictví 4 0 0 0 0 ne 

6341M/01 Ekonomika a podnikání 68 0 32/30 14 1 ne 

8241M/07 
Modelářství 
a návrhářství oděvů 

14 9 17/10 0 1 ne 

6941L/01 Kosmetické služby 45 6 34/30 2 1 ne 

6951H/01 Kadeřník 95 7 60/58 17 2 ne 

6441L/51 Podnikání (denní) 66 0 33 14 2 ne 
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3.2.1. Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých oborů v ostatních formách studia včetně 

nástavbového studia 

Kód oboru Název oboru 

Počet žáků 
přihlášených 

celkem 

Počet 
přijatých 
celkem 

k 31. 8. 14 

Počet 
odvolání 

proti 
nepřijetí 

Počet 
tříd 

Z toho 
víceobo

rové 
třídy 1. kolo 

PŘ 
další 

kola PŘ 

6441L/51 
Podnikání (dálková 
forma studia) 

0 0 0 0 0 0 

3.3. Údaje o nezaměstnaných absolventech (ukončili školu v období 1. 5. 2014 - 30. 4. 2015) 

Kód a název oboru Počet evidovaných absolventů 

6341M/01 Ekonomika a podnikání 1 

6951H/01 Kadeřník 6 

6952H/01 Kosmetické služby 2 

8241M/07 Modelářství a návrhářství oděvů 0 

3143M/01 Oděvnictví 0 

6441L/51 Podnikání denní/dálková forma studia 3/2 

 

Kalibr cup 2015, Lanškroun, Ve víru flamenga – 
Martina Šťastná, 3KA, účast 
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Prospěch žáků celkem (včetně závěrečných ročníků) Počet žáků % 

Žáci celkem (k 31. 8. 2015) 473 100,00 

Prospěli s vyznamenáním 16 3,38 

Prospěli 435 91,96 

Neprospěli 22 4,66 

Chování a docházka 

Počet žáků 
k 31. 8. 2015 

(denní 
studium) 

Počet 
vyučovacích 

hodin – 
omluvená 
absence 

Průměrný 
počet na 

žáka 

Počet 
vyučovacích 

hodin – 
neomluvená 

absence 

Průměr 
neomluvené 
absence na 

žáka 

Počet žáků se 
stupněm 
chování 

Pochvala 
ředitelky 

školy 

2. 3. 

466 45 227 97,05 1639 3,52 22 6 62 

3.4. Výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek 

Kód a název oboru 

Maturitní zkouška (zkušební období 2015) 

Žáci 
konající 
zkoušky 
celkem 

Prospěli 
s vyzname-

náním 
Prospěli Neprospěli Nekonali 

6341M/01 Ekonomika a podni-
kání 

31 2 22 7 0 

6941L/01 Kosmetické služby 30 0 22 8 0 

3143M/01 Oděvnictví 8 0 6 2 0 

8241M/07 Modelářství 
a návrhářství oděvů 

13 1 7 5 0 

6441L/51 Podnikání 44 0 22 21 1 

Celkem 126 3 79 43 1 

 

Kód a název oboru 

Profilová část 

Žáci konající zkoušky 
celkem 

Vykonal úspěšně Vykonal neúspěšně 

Praktická MZ z odborného 
výcviku 

24 24 0 

Praktická MZ z účetnictví 70 66 4 

Navrhování (maturitní práce 
a její obhajoba) 

11 10 1 

Praktická MZ z oděvního 
ateliéru 

8 8 0 

Kosmetika 24 24 0 

Zdravověda 24 24 0 

Dějiny výtvarné kultury 11 10 1 

Konstrukce oděvů 19 18 1 

Ekonomika 67 66 1 



– 15 – 

Kód a název oboru 

Profilová část 

Žáci konající zkoušky 
celkem 

Vykonal úspěšně Vykonal neúspěšně 

Management, marketing 
a právo 

35 35 0 

Blok ekonomických předmětů 32 32 0 

Oděvní materiály 8 8 0 

Celkem 333 325 8 

 

Kód a název oboru 

Závěrečná zkouška 

Žáci 
konající 
zkoušky 
celkem 

Prospěli 
s vyzname-

náním 

Prospěli Neprospěli 

Konali (budou 
konat) zkoušku 

v náhradním 
termínu 

6951H/001 Kadeřník 57 1 48 4 4 

Celkem 57 1 48 4 4 

3.5. Údaje o integrovaných žácích 

Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy 

Sluchové postižení 0 - 

Zrakové postižení 0 - 

S vadami řeči 0 - 

Tělesné postižení 0 - 

S kombinací postižení 0 - 

S vývojovými poruchami učení 8 1., 2. a 3. ročník 

  

Anděl Fest 2014  

výmalba zanedbaného 

podchodu Karlovarské 

třídy (výstup k ZOO). 
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3.6. Hodnocení výsledků výchovného poradenství 

Činnost výchovné poradkyně se ve školním roce 2014/15 zaměřila na tyto oblasti: 

– Osobnostní rozvoj mládeže. 

– Výchova k humanismu, multikulturní výchova. 

– Spolupráci s preventistou školy v oblasti prevence rizikového chování, zejména drogová 

problematika. 

– Kariérové poradenství – pomoc žákům při výběru vhodného typu střední školy, vyšší 

odborné školy nebo vysoké školy. 

– Spolupráce s orgány státní správy a s nestátními organizacemi. 

– Spolupráce s PPP a SPC. 

Zmíněné oblasti konkrétně zahrnují tyto činnosti: 

– Sledování žáků s neomluvenou absencí, s problémovým chováním a s vývojovými po-

ruchami učení. 

– Monitorování sociálního klimatu ve třídách (např. formou dotazníků). 

– Spolupráci s rodinou: 

 zákonní zástupci jsou informováni na třídních aktivech, dále mají možnost využít 

individuálních konzultací, 

 se zákonnými zástupci problémových žáků, integrovaných žáků a žáků s vývojovými 

poruchami učení se výchovná poradkyně setkává na pravidelných schůzkách a řeší 

konkrétní problémy. 

– Individuální poradenství pro žáky. 

– Pomoc při výběru vhodného oboru. 

– Se studenty řeším problémy spojené s nevhodně zvoleným oborem, konzultuji přestupy 

z oboru na obor v rámci školy, případně zvažujeme možnost volby jiného typu školy. 

– Spolupráce s PPP – konzultace a pracovní semináře. 

– Spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem pro děti se zrakovým a sluchovým posti-

žením. 

– Kariérové poradenství. 

Ve školním roce 2014/15 se výchovná poradkyně zúčastnila 1denního odborného semináře 

zaměřeného na agresivitu ve školách. 

Mgr. Š. Koldová, výchovná poradkyně 

Zpráva o činnosti školního metodika prevence sociálně patologických jevů za školní rok 

20014/2015 

Smyslem prevence rizikového chování žáků je vychovávat a vést žáky ke zdravému životní-

mu stylu, k pozitivnímu sociálnímu chování a k rozvoji osobnosti. Pedagogové směřují žáky 

k osvojování norem mezilidských vztahů založených na principech respektujících individua-

litu každého jedince, rozvíjí u nich pozitivní mezilidské vztahy a tolerantní jednání.  

Konkrétní tematické celky zaměřené na prevenci rizikového chování žáků jsou probírány také 

v hodinách Psychologie, Občanské výchovy a Zdravovědy. Učitelé se zaměřují především na 

kriminalitu dětí a mládeže, závislostní chování, sociálně patologické prostředí, šikanu, zásady 

zdravého a bezpečného sexuálního chování, zdravý životní styl, zdravá výživa, vztahy v rodi-

ně a mezi vrstevníky a další.  

Metodik se ve spolupráci s výchovným poradcem zabýval v tomto školním roce posilováním 

třídních kolektivů, prevencí kouření a užívání návykových látek nezletilých i zletilých žáků, 

prevencí pohlavně přenosných chorob, řešením konkrétních případů záškoláctví a analýzou 

příčin vysokého počtu zameškaných hodin některých žáků. Probíhaly pohovory s jednot-
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livými žáky, u kterých se zvýšila absence a byla přijata individuální opatření ke snížení počtu 

zameškaných hodin. Dále jsme se zabývali problémem šikany, jejíž počáteční stádia jsme 

podchytili v jedné ze tříd. Problém byl vyřešen v rámci kompetencí školního metodika pre-

vence, třídního učitele a ostatních pedagogů. Se třídou jsme i nadále pracovali, aby nedošlo 

k dalším problémům. 

Pro žáky byly uspořádány besedy na téma „Sex, AIDS a vztahy“ (ACET ČR, o. s.), „Pravda 

o drogách“ (Řekni NE drogám – řekni ANO životu), dále byla objednaná beseda s Policií ČR, 

která se ale pro nemoc tiskové mluvčí Policie ČR neuskutečnila. 

Metodik spolupracoval s třídními učiteli, zástupci ŘŠ, ŘŠ a se zákonnými zástupci žáků. Ko-

ordinoval seznamovací aktivity prvních ročníků na začátku školního roku. Naším cílem bylo, 

aby se žáci prvních ročníků vzájemně poznali a také aby se sblížili se svými třídními učiteli. 

Program byl zaměřen na aktivity, během nichž si žáci zapamatovali jména svých spolužáků, 

zjistili o sobě základní informace, poznali charakteristiky druhých, naučili se vzájemně komu-

nikovat a spolupracovat a zbavili se ostychu z neznámého prostředí. Tato akce se velmi o-

svědčila pro další práci v těchto třídách.  

Školní metodik prevence v tomto školním roce studuje Specializační kurz prevence rizikové-

ho chování pořádaný Centrem protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Vzdělávání je akredi-

továno MŠMT a má rozsah 255 hodin. Dále se metodik zúčastnil pravidelné schůzky meto-

diků prevence a absolvoval kurz Mapování třídního kolektivu. Obě akce zaštítila PPP Plzeň. 

Mgr. S. Pokrupová, školní metodik prevence 

Plnění plánu EVVO ve školním roce 2014/2015 

Environmentální vzdělávání žáků probíhalo ve školním roce 2014/2015 v samostatném před-

mětu Základy ekologie (první ročníky oboru Bankovnictví a pojišťovnictví, Asistent v právní 

a podnikové sféře, Modelářství a návrhářství oděvů, Kosmetické služby a v nástavbovém 

studiu Podnikání) a dále v předmětu Základy přírodních věd (obor Kadeřník). V rámci 

průřezového tématu Člověk a životní prostředí bylo zařazeno a probíráno i v ostatních 

předmětech. 

Naším cílem bylo učit žáky především uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lid-

ské společnosti na přírodě a na stavu životního prostředí a porozumět zákonitostem biosféry. 

Také se zabýváme ekonomickou, sociální a ekologickou provázaností světa, problémy život-

ního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich příčinami. Žáky učíme především 

projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí vytvořit 

člověk, oceňovat hodnotu a krásu přírody a krajiny, vnímat a být schopen hodnotit různé po-

stoje k postavení člověka v přírodě a k chování člověka vůči přírodě. 

Žáci během roku navštívili Dny vědy a techniky, JE Temelín, ZOO Plzeň, výstavu obrazů 

o meditační zahradě Luboše Hrušky, besedu s filmovou projekcí Planeta Země 3000. Zapojili 

se do péče o školní zahradu, kterou využívali jako zelenou učebnu.  

V tomto školním roce škola zakoupila díky příspěvku Občanského sdružení při ISŠŽ balíček 

vstupů do Techmania Science Center. Z nabídky jsme využili celou řadu programů, například 

projekce v Planetáriu zaměřené na poznávání Vesmíru; výuku v biologické, chemické i fyzi-

kální laboratoři a prohlídky v expoziční hale zaměřené na lidské tělo a zdroje energie. 

Díky Občanskému sdružení Ametyst se žáci zúčastnili programu „Na výpravě k plzeňským 

řekám“. Měli možnost seznámit se s minulostí těchto řek a porovnat ji se současným stavem. 

Zjistili, jak lidé měnili okolí i samotné vodní toky, jak je využívali a využívají dodnes. Pro-

gram byl nabitý nejrůznějšími aktivitami, jako je orientace ve starých i současných mapách, 

plnění úkolů v terénu a hledání tajenky v doplňovačce nebo skládání puzzle s tematickými 
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obrázky, které žákům pomohly vyřešit otázku zadržování vody v krajině a objasnit příčiny 

současných, stále se opakujících, povodní. Po návratu do školy žáci vytvořili tematické velko-

formátové plakáty jako výstup tohoto programu. 

Třída 1E (ekonomika a podnikání) se zapojila do projektu Kreativní demokratická škola: 

Pěstuj prostor, který vyhlásilo Centrum pro komunitní práci západní Čechy. Jejich úkolem by-

lo nalézt místo či problém ve veřejném prostoru v Plzni a navrhnout jeho zvelebení či vyřeše-

ní tohoto problému. Žáci si vybrali málo známé a nevyužité místo v blízkosti Šídlovského 

rybníka, kde je nedostatek příležitostí ke sportovnímu vyžití, například zde zcela chybí hřiště. 

Většina návštěvníků místo využívá jen pasivně k opalování nebo chvilkovému posezení, 

popřípadě místem jen projíždí na kole. Záměrem našich žáků bylo, aby na tomto místě vznik-

lo víceúčelové hřiště (volejbal, nohejbal apod.), v jehož blízkosti by se nacházela aktivní zóna 

s posilovacími stroji zabudovanými do terénu. Naplánovali rekonstrukci stávajícího ohniště 

a opravení nebo dodání nových laviček. Součástí vybavení by měl být altán, který poskytne 

stín popř. přístřeší při náhlé změně počasí. Dále počítali s dodáním stojanů na kola pro cyklis-

ty a odpadkových košů, aby místo bylo možné udržovat v čistotě. Pro lepší přístup by bylo 

potřeba upravit stávající cestu, která vede od hráze rybníka k tomuto místu. Toto všechno by 

mělo vést k vytvoření prostoru k seznamování a zábavě pro obyvatele a návštěvníky města 

Plzně. Svůj projekt žáci úspěšně představili odborníkům i veřejnosti na závěrečné konferenci 

projektu, která se konala 28. dubna v Kulturním domě Peklo. 

Žákyně ze třídy 2MO (návrháři a oděváři) se zúčastnily projektu Enersol, který zahrnuje 

témata obnovitelných zdrojů energií, úspor energií a snižování emisí v dopravě. 

Během celého roku žáci i zaměstnanci školy třídili odpad a sbírali víčka od PET lahví, která 

jsou recyklována, a výtěžek za jejich sběr jde na dobročinné účely. Podařilo se nám také na-

shromáždit velké množství elektroodpadu, za jehož odevzdání jsme obdrželi v programu Re-

cyklohraní dostatečný počet bodů, za které jsme nakoupili učební pomůcky. 

Školní koordinátor EVVO se zúčastnil Krajské konference učitelů EVVO pořádané Západo-

českou univerzitou v Plzni a programu Evaluace v environmentální výchově, který pořádal 

Klub ekologické výchovy. 

Mgr. S. Pokrupová, koordinátor EVVO 

 

Maskota Her VII. olympiády dětí a mládeže ČR 2015 
ušily žákyně oboru Návrhářství a modelářství oděvů pod vedením Bc. Jany Bufkové 



– 19 – 

 

 

Projekt Modernizace a inovace výuky odborných předmětů a praktického vyučování 

Slavnostní otevření šicích dílen a odborné učebny pro kadeřníky a kosmetičky 
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3.7. Účast školy na rozvojových programech 

Název programu, projektu Vyhlašovatel 
Finanční dotace od 
vyhlašovatele 

Spolufinancování 

CZ.1.07/1.1.00/56.0543 Jazykové 
kompetence, OPVK 56. výzva 

MŠMT ČR 939 463,00 Kč 0,00 Kč 

CZ.1.14/2.4.00/34.03289 ROP NUTS II 
Jihozápad 34. kolo výzvy, Umění 
komunikace 

ÚRR 762 324,29 Kč 
   PK 134 528,71 Kč 

 

CZ.1.14/2.4.00/19.02580 ROP NUTS II 
Jihozápad 19. kolo výzvy, Modernizace 
a inovace výuky odborných předmětů a 
praktického vyučování v ISŠŽ, Plzeň, 
Škroupova 13 

ÚRR 
5 257 264,00 Kč 

 

PK 927 753,00 Kč 

ISŠŽ 475 191,00 Kč 

UNIV 3, CZ.1.07/3.2.00/36.0001 MŠMT ČR 50 723,00 Kč 0,00 Kč 

Projekt podpory třídění odpadů 
SITA 

Bezplatné užívání 
nádob na odpad 

0,00 Kč 

CZ.1.07/1.1.00/54.0029 Studentské 
minipodniky na SŠ v 5 krajích ČR, 
Kustod s. r. o. 

MŠMT ČR 0,00 Kč 0,00 Kč 

Pospolu MŠMT ČR 0,00 Kč 0,00 Kč 

CZ.1.07/1.1.00/57.0567 

OPVK 57. výzva, Komunikační 
dovednosti v cizím jazyce 

MŠMT ČR 215 952,00 Kč 0,00 Kč 

 

Údaje o mezinárodní spolupráci 

Spolupráce neprobíhala. 

Údaje o asistentech pedagoga – v tomto školním roce ve škole nepracoval žádný asistent 

pedagoga. 

3.8. Spolupráce školy se sociálními partnery 

– Studenti PF ZČU Plzeň se připravovali na náslechy a řízenou praxi společně s pedagogy 

naší školy. V průběhu 1. a 2. pololetí proběhly náslechy a praxe v předmětech Psychologie, 

Anglický jazyk, Český jazyk a Výtvarná výchova. 

– Spolupráce probíhala s úřadem práce Plzeň. Pracovník vztahů k veřejnosti spolupracoval též 

s ÚP Č. Budějovice, Tachov, Rokycany a K. Vary. 

– Smluvní kadeřnická pracoviště spolupracovala velmi dobře, připravovala žáky a žákyně 

oboru Kadeřník. Patří k nim kadeřnictví Studio Eva paní E. Taubenhanslové, Kadeřnické 

a učňovské studio Angel paní L. Bártové, Hair studio Dragon fantasy pana D. Stojanoviče, 

školicí středisko Matrix paní R. Topinkové, Ambassador salon paní M. Keflířové, Portrait 

by pana M. Zapoměla a Kadeřnictví I. Kolářové Konstantinovy Lázně. 

– Spolupráce pokračovala s firmami Wella, Primaverra Andorana, Ryor, L´Oreal, MJC Zlín, 

For Life, Coneta, Mako, Cedro Sole, Salvus, NAVA, TIAN DE, Elgon, Schwarzkopf, KP 

Cmíral a VOKAPO. 

– Škola spolupracovala s NÚV Praha v rámci pilotního projektu Nová závěrečná zkouška 2. 

Žáci oborů Kadeřník skládali standardní celorepublikové závěrečné zkoušky v červnu 2015. 

Absolventi obdrželi kromě výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce také dokument 

Europass – dodatek k osvědčení v českém a anglickém jazyce a certifikát o Nové závěrečné 

zkoušce v anglickém jazyce.  

– Škola spolupracovala s NÚV Praha v rámci projektu POSPOLU. 
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– Škola spolupracovala s AIESEC, Tandemem, Centrem Bavaria Bohemia Plzeň, Centre for 

Modern Education, nakladatelstvím Fraus, Oxford University Press, KCVJŠ a NIDV při 

organizování projektu EDISON, příhraniční spolupráce škol, při školení a pořádání kurzů 

a seminářů. 

– Mezi významné sociální partnery školy se řadí Živnostenský úřad Plzeň, Kooperativa – 

pojišťovna Plzeň, Techmánie, Regionální hospodářská komora Plzeň, ČPP Plzeň Lochotín, 

FÚ Plzeň – město, Diecézní charita Broumov, ZČU FUD, ACET, Ametyst a CpKP. 

 

Přivítání zahraničních studentů ve škole v rámci projektu EDISON 
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3.9. Účast žáků v soutěžích 

1) Soutěže v odborných dovednostech žáků 

Název soutěže 
Účast  
(počet žáků) 

Umístění 

Vzdělání a řemeslo 2014, České 
Budějovice, celostátní soutěže 

20 3. místo, D. Chadimová, 3 MO, soutěž 
v kresbě 

Mladý módní tvůrce ČR 2014, Jihlava 4 kategorie 1. místo, 2MO, kategorie Sportovní oděvy, 

ostatní účast 

Móda a textil, Liberec 20 účast 

Soutěž Technika má zlaté dno, návrh 
plakátu 

3 účast 

Výtvarná a literární soutěž Evropa ve 
škole 

5 Čestné uznání PK, Patrik Borycki, 2KA 

Kadeřnická soutěž Glamour 2014, 
SOŠ Sušice 

1 tým Zvláštní cena poroty za kreativitu, M. 
Šťastná a A. Puškárová, 3 KA a 3KB 

Harmonie 2014, mistrovství SŠ ČR, Č. 
Budějovice 

3 účast 

Kadeřnická soutěž, Tábor 2 účast 

Fashion games 2015, Praha 1 kolekce 1. místo, K. Pytelková, 2 MO 

Art room,  10 prací 2 práce postup do finále 

Mezinárodní soutěž Módna línia 
mladých 2015, SR, Prešov 

6 kategorií 1. místo, 2MO, kategorie Sportovní oděvy, 
3. místo D. Dolíhalová, 3MO, kategorie 
Scénická tvorba, 

Mimořádná cena primátorky Prešova, 
4MO, kategorie Společenské oděvy 

Kalibr Cup 2015, celorepubliková 
soutěž, Lanškroun 

3 2 žákyně postup do republikového finále 

Šarm 2015 Znojmo – kadeřnická a 
kosmetická soutěž  

3 1. místo, M. Jehlíková, 2KO, body art, 

2. místo D. Vališová, 3KO, nail art 

Avantgarda 2015, Lysá nad Labem 3 kategorie účast 

Řemeslo má zlaté dno, krajské kolo 1  účast 

Region 2015 1  účast 

Doteky módy Prostějov 2015 14 postup do finálového večera 

Konverzační soutěž v AJ, okresní kolo 1 účast 

Brněnské zrcadlo 2015 3 účast 

Simulace zasedání EK 2 účast 

Účetní olympiáda pro SŠ, VŠE FFÚ, 
Praha 

5 Vynikající řešení modelové studie 
(diplomy) 

Psaní na PC klávesnici – městské kolo, 
OA Plzeň 

2 účast 

Finanční gramotnost – okresní kolo třída 4EB 4. místo 

Teen design, Praha 2 1. místo, M. Vanešová, 3MO 

3. místo, V. Kucová, 2MO 

Enersol 2015, Plzeň – krajské kolo tým účast 

Ars Poetica – překlady básní 
z anglického jazyka 

5 účast 

Koruna kreativity, Praha – kadeřnická a 
kosmetická soutěž 

3 postup do republikového kola 
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Název soutěže 
Účast  
(počet žáků) 

Umístění 

Koruna kreativity, Praha – finále 3 účast 

Kreativní demokratická škola Třída 1E účast 

Mistrovství ČR juniorů, Praha – 
kosmetická soutěž 

1 účast 

2) Sportovní soutěže 

– školní vánoční turnaj ve volejbalu 

– účast v okresním kole SŠ ve florbalu dívek 

– soutěž žáků SŠ ve futsalu 

– školní velikonoční turnaj v košíkové (chlapci) a ringu (dívky) 

– školní soutěž ve florbalu 

Aktivity žáků v mezinárodních programech 

– V září se opakovala akce EDISON ve spolupráci s AISEC PLZEŇ. Osm zahraničních 

studentů navštívilo naši školu. Během svého pobytu seznámili žáky se životem ve 

svých rodných zemích, kulturou, tradicemi a volnočasovými aktivitami. Veškerá ko-

munikace probíhala v anglickém jazyce. Studenti byli ubytování v rodinách našich žá-

ků. Aktivity probíhaly ve škole i mimo školu. Mnozí žáci zůstali v kontaktu se zahra-

ničními studenty i po ukončení projektu. Dvě žákyně oboru ekonomika a podnikání 

byly pozvány na prázdniny do Maroka. Projekt se setkal s pozitivními ohlasy žáků 

i pedagogů. Žáky setkání motivovalo v prohlubování znalostí v anglickém jazyce. 

– Účast školy v pilotním programu Nová závěrečná zkouška navazující na Kvalitu 1. Žá-

ci oborů Kadeřník skládali závěrečné zkoušky podle jednotně daných kritérií. Úspěšní 

absolventi obdrželi Europass v českém a anglickém jazyce a certifikát o nové závě-

rečné zkoušce. 

3.10. Další vzdělávání 

– kurzy k doplnění základního vzdělání:  0 

– rekvalifikační kurzy:  0 

– odborné kurzy: 0 
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4. Výsledky kontrol a inspekcí ČŠI 

Ve školním roce 2014/2015 provedla ČŠI, Plzeňský inspektorát dvě kontroly: 

1. Dne 16. září 2014 proběhla kontrola, která se týkala podzimního zkušebního období maturit-

ních zkoušek u oboru 63-41-M/01Ekonomika a podnikání. Bez závad. 

2. Dne 2. června 2015 proběhla kontrola, která se týkala jarního zkušebního období maturit-

ních zkoušek oboru 69-41-L/01 Kosmetické služby. Bez závad. 

 

Celorepubliková soutěž Šarm ve Znojmě, téma „Smyslná žena budoucnosti“.  
M. Jehlíková ze třídy 2KO získala 1. místo v kategorii bodypainting, 

D. Vališová ze třídy 3KO obsadila 2. místo v kategorii nail art. 

 

Kategorie Společenské šaty, kolekci navrhla Lucie Korcová  
– Cena primátorky města Prešov 
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5. Činnost školy 

Zpráva o činnosti Občanského sdružení při ISŠŽ za školní rok 2014/2015 

Posláním Občanského sdružení při ISŠŽ v Plzni je přispívat svou činností ke zkvalitnění vý-

chovně vzdělávacího procesu, ke kulturnímu a společenskému rozvoji, k pořádání soutěží 

a k účasti na nich. Pomáhat při exkurzích a výchovně vzdělávacích zájezdech, při prezentaci 

ISŠŽ a propagaci řemesel. I v tomto školním roce sdružení pomáhalo naplňovat své poslání fi-

nančními prostředky, které získalo zejména sponzorskými dary převážně od zákonných zástup-

ců žáků a od žáků školy, dále pak členskými příspěvky členů sdružení. 

Příjmy: příjmy Občanského sdružení tvoří členské příspěvky členů sdružení a finanč-

ní dary 

Výdaje: soutěže (módní přehlídky žáků školy, kadeřnické a kosmetické soutěže), vý-

chovně vzdělávací akce (návštěvy výstav, muzeí), prezentace školy, jednotné 

příspěvky pro maturující třídy na konání maturitního plesu, exkurze žáků 

a poznávací zájezdy (Temelín, Koloveč, Praha, apod.), věcné a knižní odmě-

ny pro aktivity na Dni otevřených dveří školy, knižní odměny pro žáky s vy-

znamenáním u MZ a ZZ 

Ing. Věra Zelenková, předsedkyně OS 

Ing. Eva Úblová, člen OS 

Zpráva o činnosti školské rady 

 

Ve školním roce 2014/2015 proběhly dne 3. 12. 2014 volby do školské rady. Za pedagogické 

pracovníky byli navrženi 4 kandidáti – Mgr. Bc. Luboš Bešťák, Mgr. Martin Pelnář, Mgr. Soňa 

Pokrupová a Ing. Lada Walterová. Za zákonné zástupce a zletilé žáky byli navrženi 3 kandidáti 

– Jana Kellermannová, Michaela Pořádková a Dominika Vališová. Přípravný výbor vyhlásil 

4. 12. 2014 výsledky voleb: zvoleni byli Mgr. Bc. Luboš Bešťák (20 hlasů) a Mgr. Martin 

Pelnář (14 hlasů) a Dominika Vališová (57 hlasů) a Michaela Pořádková (56 hlasů). Zřizovatel 

školy jmenoval do školské rady paní PaedDr. Hanu Královou a Mgr. Šárku Starou. První zase-

dání školské rady svolala ředitelka školy na 5. ledna 2015. Ředitelka školy přivítala zvolené 

členy školské rady a poskytla základní informace týkající se fungování školské rady (včetně 

kompetencí dle školského zákona, § 168) a také poskytla v tištěné podobě výroční zprávu 

o činnosti hospodaření školy ve školním roce 2013/2014. Předložila podklady k volbám do 

školské rady. Poté proběhla na návrh člena školské rady volba předsedy školské rady, pro-

jednání jednacího řádu a pověření člena školské rady provádět zápisy. 

Školská rada začala pracovat v tomto složení: 

 

Předseda:  Pelnář Martin, Mgr. 

Zapisovatel: Bešťák Luboš, Mgr., Bc. 

 Členové: Králová Hana, PaedDr., Pořádková Michaela, Stará Šárka, Mgr., Vališová 

Dominika 

    

Školská rada se v nové sestavě sešla ke svému jednání jednou. Členové se vyjádřili ke ŠVP, 

školnímu řádu, projednali inspekční zprávy ČŠI a seznámili se s koncepčním záměrem školy. 

 

Mgr. Martin Pelnář, předseda školské rady 
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Řešení stížností 0 

Důvodných 0 

Částečně důvodných 0 

Nedůvodných 0 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Počet podaných žádostí o informace 0 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

Počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace 0 

 

Fashion Games 2015, Praha  
Kolekce Kláry Pytelkové ze třídy 2MO získala 1. místo 
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Aktivity uspořádané pro obec a veřejnost 

Druh akce Termín 

Projekt Edison září 2014 

Prezentace školy v Sokolově (Machři roku) září 2014 

Prezentace školy v Českých Budějovicích – Vzdělání a řemeslo říjen 2014 

Vernisáž výstavy v Chanovicích  říjen 2014 

Vernisáž výstavy prací žáků v Alfě říjen 2014 

Anděl Fest – výmalba podchodu k ZOO Plzeň říjen 2014 

Prezentace oborů vzdělávání, K. Vary říjen 2014 

Slavnostní otevření renovovaných dílen na Křimické 3 říjen 2014 

Prezentace oborů vzdělávání, Stod říjen 2014 

Prezentace oborů vzdělávání, Tachov listopad 2014 

Den otevřených dveří ISŠŽ, Plzeň, kadeřnická a kosmetická soutěž pro ZŠ listopad 2014 

Vernisáž výstavy v Plzeňské radnici listopad 2014 

Pilotáž Manikérka a nehtová designérka (UNIV3) září – listopad 2014 

Prezentace oborů vzdělávání Akademie řemesel, Klatovy listopad 2014 

Veletrh vzdělání, Plzeň prosinec 2014 

Prezentace školy na soutěži Netradiční karafiát na OSVS Plzeň leden 2015 

Akce stříhání klientů DOZP Nováček leden, květen 2015 

Den otevřených dveří ISŠŽ, Plzeň, kadeřnická a kosmetická soutěž pro ZŠ únor 2015 

Prezentace školy na projektu Enersol, Plzeň  březen 2015 

Prezentace uměleckého oboru pro ZŠ Dobřany  duben 2015 

Minipodniky ZŠ – akce Regionální HK PK květen 2015 

Slavnostní předání maturitních vysvědčení žákům studijních oborů  červen 2015 

Slavnostní předání výučních listů žákům učebních oborů červen 2015 

Účast na Quadriennale 2015, Praha červen 2015 

Účast a výroba maskota pro hry VII. letní olympiády dětí a mládeže, Plzeň březen - červen 2015 

       

Pražské Quadriennale 2015 – open air akce na piazzetě Národního divadla 
pod vedením Mgr. R. Rédlové 
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6. Závěrem 

Školní rok 2014/2015 proběhl po všech stránkách v čilém pracovním ruchu. 

Pedagogové spolupracovali s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) při realizaci národního 

projektu POSPOLU – podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání 

v praxi. Program je realizován MŠMT ve spolupráci s NÚV, cílem projektu je podpora spolu-

práce středních odborných škol a zaměstnavatelů, která povede k lepší přípravě absolventů škol, 

k prohloubení přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a k hledání dalších možností spolu-

práce škol a firem. Škola se podílela na tvorbě modelů spolupráce a případových studií a návrhu 

modelu odborného vzdělávání zejména u oboru kadeřník a oděvních oborů. 

Dále se zapojili do přípravy projektů 56. a 57. výzvy MŠMT ČR, které se týkaly rozvoje jazy-

kových kompetencí žáků a pedagogů.  

Učitelé odborného výcviku rozvíjeli dovednosti žáků, podíleli se na zvyšování jejich sebevědo-

mí a snažili se zapojit své žáky do různých školních aktivit. Výsledkem práce učitelů a žáků by-

la řada akcí, na kterých naši žáci vzorně reprezentovali školu, Plzeňský kraj a Českou republiku. 

Absolventi 3. ročníků učebního oboru Kadeřník konali závěrečnou zkoušku v rámci státní stan-

dardizované zkoušky NZZ2 a zároveň obdrželi Europass – dodatek k vysvědčení o závěrečné 

zkoušce a výučnímu listu v českém a anglickém jazyce. Žákům 1. ročníků oborů Kadeřník 

a Kosmetické služby byly zajištěny sety a kufříky s vybavením, aby mohli ihned při nástupu na 

vyučování začít rozvíjet praktické dovednosti. Žáci spolu se svými učiteli absolvovali odborná 

školení a stáže pro další zvýšení jejich odbornosti ve spolupráci s našimi partnery (Wella, Pri-

mavera Andorrana, For Life, Ryor, Schwarzkopf, La Chevre). 

Ve školním roce byla opět připravena celá řada filmových představení, návštěv divadel a verni-

sáží. Žáci se zúčastňovali soutěží a aktivit, jejichž atmosféru i výsledky můžete vidět na fotogra-

fiích na webové stránce školy. Všem, kteří se připravovali na všechny akce a výborně reprezen-

tovali školu a své výsledky, patří poděkování. 

Spolupráce s rodiči, kteří mají zájem, aby jejich děti obstály při výuce a zdárně studium dokon-

čily, byla na velmi dobré úrovni. Rodiče byli o výsledcích vzdělávání žáků informováni na tříd-

ních aktivech, individuálními pohovory a prostřednictvím webových stránek. Rodiče mohou na-

hlížet do programu Bakaláři a sledovat klasifikaci i počet zameškaných hodin svých dětí. 

Úkoly, které jsme si stanovili v tomto školním roce, byly splněny. 

Škola hospodařila v rámci zřizovatelem vymezeného rozpočtu. Z provozního příspěvku od 

Plzeňského kraje byly v průběhu celého školního roku financovány běžné opravy (instalatérské, 

stavební, elektro opravy a malování). Z větších oprav uvádíme: 

– v budově Škroupova 13: oprava podlah (učebna č. 24 ve výši 42 625,- Kč, 1. patro školy 

ve výši 45 800,- Kč, učebna č. 27 a šatna u kosmetického salonu ve výši 75 222,- Kč, 

instalatérské práce – voda včetně kanalizace v 1. patře školy ve výši 199 045,- Kč, 

– v budově Křimická 3: oprava prosklené stěny schodiště ve výši 302 253,- Kč, výměna 

prosklených stěn 1. patro ve výši 18 797,- Kč, oprava podlah ve výši 44 457,- Kč a ostatní 

stavební opravy ve výši 71 300,- Kč, výmalba ateliéru a kadeřnictví ve výši 66 368,00 Kč, 

výměna 4 ks mycích boxů v kadeřnictví ve výši 92 705,00 Kč. 

V rámci investic bylo z projektu ROP NUTS II Umění komunikace pořízeno vybavení počíta-

čové učebny (grafický software, 4× grafický tablet, 3× stolní PC), vybavení jazykové učebny 

(nábytek, program, ovládání, sluchátka), vybavení multimediální učebny – obrazový soubor (2× 

promítací tabule s dataprojektory, 1× PC s monitorem), zvukový soubor (2× aktivní reprodukto-

ry, mixážní pult, 2× bezdrátová sluchátka) a 60 židlí se sklopnými stolky, vše v hodnotě 

838 653,- Kč. 
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Dále byla v budově Škroupova 13 dokončena strukturovaná kabeláž části 1. patra a přízemí, 

(převedení veškerých datových rozvodů do servrovny), ve výši 182 073,00 Kč. 

V průběhu školního roku byl pořízen školní a kancelářský nábytek, který nahradil již nevyho-

vující a opotřebovaný.  

Investiční fond byl v roce 2014 navýšen o účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku v hodnotě 281 144,00 Kč, dále o předfinancování investiční dotace projektu ROP 

NUTS II JZ registrační číslo CZ.1.14/2.4.00/34.03289 ve výši 4 108 623,48 Kč a o příjem 

z prodeje vyřazených šicích strojů v částce 3 000,00 Kč. Čerpání z IF v roce 2014 činilo 

4 766 882,05 Kč. Tuto částku významně ovlivnil výše uvedený investiční projekt Umění komu-

nikace. 

Za účetní rok 2014 škola vykázala hospodářský výsledek ve výši 0,00 Kč. 

 

Mgr. Věra Ulčová, ředitelka školy 



– 30 – 

II. Výroční zpráva o hospodaření školy 

A. Přehled o hospodaření k 31. 12. 2014 (v Kč) 

a) Příjmy 

1. Celkové příjmy 35 811 128,63 

Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců 10 200,00 

Příjmy z hospodářské činnosti 553 971,07 

Ostatní příjmy 35 246 957,56 

 

1. Investiční výdaje celkem 4 766 882,05 

2. Neinvestiční výdaje celkem, a z toho: 35 811 128,63 

– Náklady na platy pracovníků školy 20 409 898,00 

– Ostatní osobní náklady 705 743,00 

– Zákonné odvody, zdravotní a sociální pojištění 6 959 183,00 

– Výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky 201 947,98 

– Stipendia 0,00 

– Ostatní provozní náklady  7 534 356,65 

B. Informace o výsledcích kontrol hospodaření provedené orgánem kraje v přenesené pů-

sobnosti, ČŠI, NKÚ, popř. informace o výsledcích kontrol provedených jinými kontrol-

ními nebo inspekčními orgány 

a) Ve dnech 13. 10. – 31. 10. 2014 byla vykonána kontrola týkající se hospodaření 

ISŠŽ ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 420/2004, o přezkoumávání 

hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v oblasti 

hospodaření s majetkem a příspěvkem, který jí zřizovatel poskytl. Kontrola byla 

vykonána za období 1. 1. – 31. 8. 2014. Byly zjištěny dva nedostatky: 

1) odpisování majetku – vnitřní směrnice 5/2002 nebyla v souladu s metodickým 

pokynem PK č. MP 03/2013. 

2) pokladní doklady pokladny Křimická 3 – chyběly podpisy správce rozpočtu, 

porušení § 26 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

Oba nedostatky byly odstraněny v termínu. 

b) Dne 18. 11. 2014 byla provedena kontrola Statutárního města Plzně týkající se 

čerpání dotace, která byla poskytnuta z rozpočtu města. Bez závad. 

c) V lednu - únoru 2015 byla provedena periodická kontrola VZP ČR, za období 

pohledávek 01/2011 – 12/2014. Bez závad. 

d) V únoru 2015 proběhla kontrola KÚ PK, odboru kontroly, dozoru a stížností. 

Kontrola byla zaměřena na soulad vnitřních předpisů PO s platnou legislativou ČR, 

vnitřní KS ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole a poskytování 

informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Byly 

zjištěny dva nedostatky: 1) nebyly aktualizovány směrnice č. 7/2009 vnitřní KS a č. 

2/2014; 2) zpracované VZ o poskytování informací neobsahovaly veškeré náležitosti 

dle § 18 zákona č. 106/1999. Sb.; 3) v sazebníku úhrad byla uvedena částka za 

vyhledání za každou započatou čtvrthodinu, kdy §7 nařízení vlády č. 173/2006 Sb. 

umožňuje stanovit pouze hodinové sazby; 4) u dodatku č. 1 veřejné zakázky 

„Vybavení pro kadeřníky (3. vyhlášení)“ nebyla dodržena lhůta zveřejnění do 15 dnů 

od uzavření smlouvy. Nedostatky odstraněny v termínu. 

e) Dne 16. 4. 2015 byla provedena kontrola OSSZ Plzeň – město. Kontrola se týkala 

plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu 




