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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: 

26. 5. 2016 č. j. MSMT-17971/2016-1 

S účinností od 26. 5. 2016 se provádí výmaz ze školského rejstříku oborů 31-43-L/51 

Oděvnictví (denní i dálková forma studia) a 69-53-H/003 Provoz služeb. 
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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 

6441L/51 Podnikání ŠVP Podnikatel 

Obory vzdělání s výučním listem 3leté 

6951H/01 Kadeřník ŠVP Kadeřník, kadeřnice 

3158H/01 Krejčí ŠVP Krejčí pro dámské oděvy a bytový textil 

6941L/52 Vlasová kosmetika – 

1.5. Součásti školy k 30. 9. 2016 

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 609 554 55 52,79 41 40,31 

Celkem 1060 609 554 57 53,29 42 39,93 

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. 
2016 

k 
31. 8. 
2017 

k  
30. 9. 
2016 

k  
31. 8. 
2017 

3143M/01  Oděvnictví 3 3 3 3 

4* 13,25 8241M/07  Modelářství 
a návrhářství oděvů 

50 47 50 47 

6341M/01  Ekonomika a podnikání 101 99 101 99 4 25,25 

6951H/01  Kadeřník 173 160 173 160 6 28,83 

3158H/01    Krejčí 0 0 0 0 0 0 

6941L/01  Kosmetické služby 101 93 101 93 4 25,25 

6441L/51  Podnikání 126 93 75 61 5 25,20 

Celkem 554 495 503 463 23 20,35 

* Třídy víceoborové: obory Oděvnictví a Modelářství a návrhářství oděvů byly spojeny ve 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. 2016 
forma 
studia 

k  
31. 8. 2017 

forma 
studia 

6441L/51 Podnikání 51 DS* 32 DS* 2 25,5 

Celkem 51 – 32 – 2 25,5 

 *DS – dálková forma studia. 

 

Fashion games Praha 2016, kolekce Origami – 1. místo 
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2. Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2017) 

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 

56/52,84 42/40,36 37/6 22,5 39 

2.1. Další údaje o pedagogických pracovnících 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek 
Kvalifikace – stupeň vzdělání, 

obor, aprobace, DPS 

Učitelka 1 VŠ, PF, ZČU, Plzeň, NJ, ČJ 

Zástupce statutárního orgánu 1 VŠ, PF, FEK ZČU, Plzeň, CH, MA 

Učitelka PV 1 VŠ, PF, Plzeň, VL, DPS 

Učitelka 1 VŠ, PF, Plzeň, CH, MA 

Učitelka OV 1 VŠ, PF, ZČU, Plzeň, VL, DPS 

Učitel 1 VŠ, PF, ZČU, Plzeň, VV 

Učitelka 1 VŠ, PF, Plzeň, ON, TV 

Učitelka 1 VŠ, PF, Plzeň, RJ, NJ, AJ 

Učitelka 1 VŠ, ČZU, Praha, EKO 

Výchovný poradce 1 VŠ, PF, Plzeň, ČJ, D, UK 

Učitelka 1 VŠ, PF, AJ, SJ 

Učitel 1 VŠ, PF, Plzeň, VT, TV 

Učitelka OV 1 ÚSO, VL 

Učitelka 1 VŠ, PF, Plzeň, TV, Z 

Učitelka OV 1 VŠ, PF, ZČU, Plzeň, VL 

Učitelka OV 1 ÚSO, VL 

Učitelka OV 0,5 VŠ,PF, ZČU, Plzeň, VL, DPS 

Učitelka 1 VŠ, ČZU, Praha, EKO 

Učitelka 1 VŠ, PF, Plzeň, ČJ, D 

Učitelka 1 VŠ, PF, Plzeň AJ, VV 

Učitelka OV 1 ÚSO, VL , SpgŠ 

Učitelka OV 1 ÚSO, VL, DPS 

Učitel 1 VŠ, PF, Praha, TV 

Učitelka 1 VŠ, PF, Plzeň CH, BI 

Učitelka 0,285 VŠ, AMU, Praha 

Učitelka 1 VŠ, TU, Liberec, DPS 

Učitelka 1 VŠ, PF, Plzeň AJ, VV, ČJ 

Učitelka 1 VŠ, PF, Plzeň, NJ, D 

Učitelka  1 VŠ, PSY, Zdrv 

Učitelka OV 1 ÚSO, ÚSV 

Učitelka 1 VŠ, SÚT 

Ředitelka 1 VŠ, PF, RJ, D, ON, FS II 

Učitelka 1 VŠ, DPS, EKO 

Učitelka OV 1 VŠ, PF, ZČU, Plzeň, VL 
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Pracovní zařazení, funkce Úvazek 
Kvalifikace – stupeň vzdělání, 

obor, aprobace, DPS 

Učitelka OV 1 ÚSO, VL, PM 

Učitel 1 VŠ, PF, VT 

Učitelka  1 VŠ, ÚSO, VL 

Učitelka 1 VŠ, MU, Brno, DPS 

Učitelka 1 VŠ, TU Liberec, OP 

Učitelka 0,809 VŠ, PF, MA, CH 

Zástupce ŘŠ pro TV 1 VŠ, DPS, FS II 

Učitel 0,761 VŠ, DPS, OP 

2.2. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Počet akcí v průběhu školního roku: 32 

Počet zúčastněných pedagogů:  52 

Obsah vzdělávání: 

– jazykové kurzy (AJ, NJ, RJ), práce s textem v literatuře a slohu, nová jména a nové tenden-

ce v současné české literatuře, český pravopis, mějte své tělo pod kontrolou, ICT v běžné 

praxi, etika pro středoškoláky, metodické otázky výuky ekonomiky, digitální gramotnost 

a kvalifikace, příprava rozvojových plánů, efektivní hodnocení pedagogických pracovníků, 

zdravotník zotavovacích akcí, nový pohled na žáky se SUP, koordinátor ŠVP, správní prá-

vo, obsahové otázky výuky práva na SŠ, vedení personální agendy, začínáme s MONEY 

S3, kardiopulmonální resuscitace, nové internetové vychytávky, školení BES. 

– odborné kurzy a semináře 

 kosmetický – reflexní masáž chodidel, ošetření nohou, SynCare a Saloos, 

 kadeřnické – Lifestyle Cut, Style of Celebrites. 

Finanční náklady vynaložené na DVPP: 67 686,00 Kč 

 

 

Střihni si film 2016 – 1. místo 
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2.3. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

Předmět 
Celkový počet hodin 
odučených týdně 

Z toho odučených 
aprobovaně 

Anglický jazyk 116,75 82,25 

Bankovnictví a pojišťovnictví, Ekonomika, Učební 
praxe 

49,5 39 

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

15,5 15,5 

Český jazyk a literatura 55 55 

Dějepis 8,5 6,5 

Dějiny výtvarné kultury 6 6 

Estetická a výtvarná výchova, Figurální kreslení, 
Písmo, Výtvarná příprava, Výtvarná výchova 

25 19 

Grafický design 4 4 

Fyzika, Chemie, Základy přírodních věd 16,5 15,5 

Informatika 41 34 

Konstrukce oděvů, Modelování oděvů 12 12 

Kosmetika 7 7 

Matematika, Finanční a pojistné výpočty 45 45 

Materiály, Oděvní materiály,  14,5 14,5 

Navrhování, Styling a modeling 16 16 

Německý jazyk 21,25 21,25 

Občanská výchova, Etiketa a komunikace 29,5 27 

Oděvní technologie  3,5 3,5 

Obchodní korespondence, Právní a podniková 
administrativa 

21,5 21,5 

Oděvní ateliér 23 23 

Právo 13,75 6 

Psychologie, Psychologie a sociologie, Psychologie a 
společenská výchova 

13,5 13 

Ruský jazyk 12,25 6,25 

Technologie 12 12 

Tělesná výchova 40 40 

Účetnictví, Seminář z účetnictví 19 19 

Zdravověda 14 14 

Základy fotografie 2 2 

Celkem 657,5 579,75 

 

Předmět 
Celkový počet hodin 

odučených týdně 
Z toho odučených 

aprobovaně 

Praktické vyučování:   

Obor Kadeřník 304 244 

Obor Kosmetička, Kosmetické služby 96 0 

Obor Krejčí 0 0 

Celkem 400 244 
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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. 2016) 

Součást 

Počet uchazečů 
přihlášených 

celkem 
Počet uchazečů 
přijatých celkem 
k 31. 8. 15/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 229 17 161/119 5 18 

SOUŽ 137 0 79/64 12 4 

Celkem 366 17 240/183 17 22 

3.1.2. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ ostatních forem studia (stav k 31. 8. 2016) 

Součást 

Počet uchazečů 
přihlášených 

celkem 
Počet uchazečů 
přijatých celkem 

k 31. 8. 2015 

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 29 12 34/34 2 1 

Celkem 29 12 34/34 2 1 

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. 16/počet 
odevzdaných ZL 

Počet 
odvolání 

proti 
nepřijetí 

Počet 
tříd 

Z toho 
více-
obo-
rové 
třídy 

1. kolo 
PŘ 

další 
kola 
PŘ 

3143M/01 Oděvnictví 0 0 0/0 0 0 ne 

6341M/01 Ekonomika a podnikání 51 9 44/27 0 1 ne 

8241M/07 
Modelářství 
a návrhářství oděvů 

13 7 20/16 0 1 ne 

6941L/01 Kosmetické služby 52 0 35/28 3 1 ne 

6951H/01 Kadeřník 132 0 79/64 12 2 ne 

3158H/01 Krejčí 5 0 0/0 0 0 ne 

6441L/51 Podnikání (denní) 81 1 62/48 2 1 ne 

6441L/51 Podnikání (dálková) 29 12 34/34 2 1 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. 16 

Počet 
odvolání 

proti 
nepřijetí 

Počet 
tříd 

Z toho 
víceobo

rové 
třídy 1. kolo 

PŘ 
další 

kola PŘ 

6441L/51 
Podnikání (dálková 
forma studia) 

29 12 34/34 2 1 ne 

4. Výsledky výchovy a vzdělávání 

Prospěch žáků celkem (včetně závěrečných ročníků) Počet žáků % 

Žáci celkem (k 31. 8. 2017) 495 100,00 

Prospěli s vyznamenáním 26 5,25 

Prospěli 436 88,10 

Neprospěli 31 6,26 

Neklasifikováni 2 0,40 

Chování a docházka 

Počet žáků 
k 31. 8. 2017 

(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. 

495 47995 95,798 2713 5,415 20 9 55 

 

Glamour Sušice 2016 – 1. místo a absolutní vítěz KA 
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4.1. Výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek 

Kód a název oboru 

Maturitní zkouška (zkušební období 2016) 

Žáci 
konající 
zkoušky 
celkem 

Prospěli 
s vyzname-

náním 
Prospěli Neprospěli Nekonali 

6341M/01 Ekonomika a podni-
kání 

13 1 10 2 0 

6941L/01 Kosmetické služby 17 1 10 6 1 

3143M/01 Oděvnictví 3 0 3 0 0 

8241M/07 Modelářství 
a návrhářství oděvů 

11 0 10 1 0 

6441L/51 Podnikání 22 0 12 10 2 

Celkem 66 2 45 19 3 

 

Kód a název oboru 

Profilová část 

Žáci konající zkoušky 
celkem 

Vykonal úspěšně Vykonal neúspěšně 

Praktická MZ z odborného 
výcviku 

17 17 0 

Praktická MZ z účetnictví 35 31 4 

Navrhování (maturitní práce 
a její obhajoba) 

11 11 0 

Praktická MZ z oděvního 
ateliéru 

3 3 0 

Oděvní materiály 3 3 0 

Kosmetika 17 17 0 

Zdravověda 17 16 1 

Dějiny výtvarné kultury 11 11 0 

Konstrukce oděvů 14 14 0 

Ekonomika 35 33 2 

Management, marketing 
a právo 

22 21 1 

Blok ekonomických předmětů 13 12 1 

Celkem 198 189 9 

 



– 14 – 

Kód a název oboru 

Závěrečná zkouška 

Žáci 
konající 
zkoušky 
celkem 

Prospěli 
s vyzname-

náním 

Prospěli Neprospěli 

Konali (budou 
konat) zkoušku 

v náhradním 
termínu 

6951H/01 Kadeřník 47 1 44 2 0 

3158H/01 Krejčí 0 0 0 0 0 

Celkem 47 1 44 2 0 

4.2. Údaje o integrovaných žácích 

Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy 

Sluchové postižení 0 – 

Zrakové postižení 0 – 

S vadami řeči 0 – 

Tělesné postižení 1 3. 

S kombinací postižení 0 – 

S vývojovými poruchami učení 10 1. - 4. ročník 

Autismus 0 – 

4.3. Hodnocení výsledků výchovného poradenství 

Metodická a informační činnost výchovné poradkyně 

Ve školním roce jsem pomáhala učitelům a rodičům (zákonným zástupcům) při řešení peda-

gogicko-psychologických problémů vývoje a vzdělávání žáků. Informovala jsem žáky 1. roč-

níků a jejich rodiče o činnosti PPP, SPC, SVP a o možnosti využívání jejich služeb. 

Spolupracuji s vedením školy a třídními učiteli. Velmi úzce spolupracuji s metodikem pre-

vence při řešení rizikového chování žáků, mezi které patří: 

– záškoláctví 

– kouření mladistvých 

– alkoholismus 

– drogy 

– šikana 

– sexuální zneužívání 

– poruchy příjmu potravy 

– gamblerství. 

Spolupráci považuji za velmi prospěšnou a úspěšnou. 

Zvýšenou pozornost věnuji žákům se zdravotním postižením; metodicky a organizačně po-

máhám zajišťovat podmínky pro jejich vzdělání a výchovu (IVP) 

Základní okruhy činnosti výchovné poradkyně 

Poradenská činnost 

– jednala jsem s rodiči žáků s výchovnými nebo vzdělávacími problémy 

– poskytovala jsem individuální konzultace žákům v krizi; pomáhala při řešení jejich osob-

ních, rodinných a vztahových problémů 
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Optimalizace vzdělání 
– pomáhala jsem při studijních problémech žáků, řešila jejich neprospěch 

– pracovala jsem s problémovými žáky 

– pomáhala jsem při adaptačních problémech žáků 1. ročníků 

– informovala jsem o možnostech studia na VOŠ, VŠ a nástavbového studia 

Osobnostní rozvoj mládeže (psychický i fyzický) 

– pomáhala jsem při řešení rodinných a sociálních problémů 

– koordinovala jsem problémy rodina – žák – škola 

– sledovala jsem žáky se zdravotními problémy (dysfunkce) 

Spolupráce s ostatními orgány státní správy i s nestátními organizacemi 

– PPP  

– střediska výchovné péče SVP 

– speciální pedagogická centra SPC 

– krizová centra 

– linka důvěry, linka bezpečí 

– pediatři, psychiatři, kliničtí psychologové 

– poradna pro rodinu, mezilidské vztahy 

Šetření, která jsem prováděla, se týkala absentérství, omlouvání absence, rodinných problé-

mů, zdravotních problémů, projevů vulgárního chování vůči spolužákům i vyučujícím. S MP 

Mgr. S. Pokrupovou jsme řešily problém poškozování, sebepoškozování, šikany, užívání ná-

vykových látek. 

Mgr. Š. Koldová, výchovná poradkyně 

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

20016/2017 

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 cíle preventivního působení jsou zapracovány do školních vzdělávacích programů 

a učitelé v průběhu školního roku dle těchto plánů naplňovali průřezové téma Občan v demo-

kratické společnosti a rozvíjeli u žáků komunikativní a sociální kompetence. V hodinách 

Psychologie, Občanské výchovy a Zdravovědy se zaměřili především na kriminalitu dětí 

a mládeže, závislostní chování, sociálně patologické prostředí, šikanu, zásady zdravého a bez-

pečného sexuálního chování, zdravý životní styl, zdravá výživa, vztahy v rodině a mezi 

vrstevníky a další.  

Školní metodička prevence se zabývala v tomto školním roce posilováním třídních kolektivů, 

prevencí kouření, užívání návykových látek a jiných nelátkových závislostí a také prevencí 

pohlavně přenosných chorob. Průběžně vedla besedy a řízené diskuse na tato témata v jednot-

livých třídách. Během roku spolupracovala s třídními učiteli, zástupci ŘŠ, ŘŠ a se zákonnými 

zástupci žáků. Řešila individuální problémy jednotlivých žáků a třídních kolektivů.  

Metodička dále koordinovala seznamovací aktivity prvních ročníků na začátku školního roku. 

Cílem bylo, aby se žáci prvních ročníků vzájemně poznali a také aby se sblížili se svými tříd-

ními učiteli. Program byl zaměřen na aktivity, během nichž si žáci zapamatovali jména svých 

spolužáků, zjistili o sobě základní informace, poznali charakteristiky druhých, naučili se vzá-

jemně komunikovat a spolupracovat a zbavili se ostychu z neznámého prostředí. Tato akce se 

velmi osvědčila pro další práci v těchto třídách.  
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Ve třídě 1KB provedla metodička prevence nestandardizované sociometrické šetření, ze kte-

rého vzešla potřeba posílit třídní kolektiv. Z tohoto důvodu byl připraven třídenní teambuil-

dingový pobyt pro žáky této třídy. Akce byla vyhodnocena (i podle zpětné vazby od žáků) ja-

ko velmi úspěšná.  

Ve třídě 1KO proběhla na žádost TU intervence P-centra (dva dvouhodinové bloky řešící 

aktuální situaci ve třídě a používání sociálních sítí), na kterou navázala TU dvoudenním terén-

ním pobytem, který vedl k posílení vztahů ve třídě. 

Semináře a besedy pořádané jinými organizacemi: 

– 1E, 3KO – beseda s pracovníkem sdružení Ledovec (seznámení s Ledovcem a program 

„Jak se pozná, že už jsem se zbláznil“) 

– 1KO – seminář k výstavě „Život ve tmě“ pořádaný Tyfloservisem 

– 1PA, 1PB, 2P - beseda s pracovnicí P-centra (poradenské služby pro patologické hráče) 

na téma závislost na PC hrách (prevence v rodině, příznaky a důsledky patologického 

hráčství) 

– 1KO, 2KO – preventivní akce The Action New Generation (bezpečnost silničního pro-

vozu) 

V oblasti všeobecné prevence proběhly následující akce:  
– „Tajné závody“ – Plzeň, Praha, Cheb 

– sportovní soutěže (turnaj v košíkové, florbalu, házené) 

– turistický kurz 2. ročníků 

– lyžařský kurz 

– projekt Kraje pro bezpečný internet – soutěž  

– divadelní představení v angličtině Peter Black – Divadelní centrum Zlín 

– Planeta Země 3000  

– Festival Jeden svět – téma internet  

– Den plný zážitků pro německé a české žáky – projekt „Poznáním ke vzájemnému přá-

telství“ 

– stříhání, líčení a úprava zevnějšku pro klienty DOZP Nováček, Domova pro seniory sv. 

Jiří  

– Lions club – dobročinné projekty – módní přehlídky našich žákyň 

– Jarní srdíčkové dny na pomoc vážně nemocným a postiženým dětem v České republice – 

charitativní akce 

– Vánoční dárky pro děti z dětských domovů – charitativní akce 

– Sbírka dobrot pro zvířecí útulek – charitativní akce 

V tomto školním roce absolvovala metodička prevence následující školení a semináře 

– Nestandardizovaná sociometrie (6 hodin) – PPP, Plzeň (8. 3. 2017) 

– Nový pohled na žáky se SPU na ZŠ a SŠ (5 hodin) – Nová Akropolis, Praha (28. 3. 2017)  

– Jak na adaptační program (9 hodin) – PPP, Plzeň (3. 5. 2017)  

– Setkání ŠMP – PPP, Plzeň (12. 10. 2016, 25. 4. 2017) 

Škola byla zapojena do projektu „Nenech to být” (NNTB). Jedná se o internetový systém 

a mobilní aplikaci bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. 

S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přináší efektivní způsob odhalování 

těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou Brno a Linkou bezpečí, která aktuálně řeší veškerou administraci, schvalování škol, 

technickou podporu a obecnou komunikaci. 

Mgr. S. Pokrupová, školní metodik prevence 
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4.5. Plnění plánu EVVO ve školním roce 2016/2017 

Environmentální vzdělávání žáků probíhalo ve školním roce 2016/2017 v samostatném před-

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

a podnikové sféře, Kosmetické služby a v nástavbovém studiu Podnikání) a dále v předmětu 

Základy přírodních věd (obor Kadeřník a Modelářství a návrhářství oděvů). V rámci prů-

řezového tématu Člověk a životní prostředí bylo zařazeno a probíráno i v ostatních předmě-

tech. 

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 jsme se zabývali ekonomickou, sociální a ekologickou provázaností světa, problémy 

životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich příčinami. Žáky jsme učili přede-

vším 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 postoje k postavení člověka v přírodě a k chování člověka vůči přírodě. 

Žáci během roku navštívili Dny vědy a techniky, JE Temelín, ZOO Plzeň, besedu s filmovou 

projekcí Planeta Země 3000 a besedu Jeden svět, byli na exkurzi v okolí Boleveckých ryb-

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

Pro žáky prvních ročníků připravili členové předmětové komise přírodních věd projektové 

vyučování zaměřené na ekosystém les. První den jsme navštívili Arboretum Sofronka, kde si 

budoucí kosmetičky a ekonomové zahráli na lýkožrouta a hledali strom, který si předtím po-

slepu osahali. Dalšími úkoly bylo pokusit se osvobodit ze záludných ostrovů, vytvořit lesní 

obraz a všichni se také pokusili vyplnit předem vytvořený pracovní list. Druhý den jsme strá-

vili ve škole. Učili jsme se o vývoji lesa, skládali básně, z angličtiny překládali slova lesní 

písně, připomněli jsme si důležitost lesních ekosystémů. Zjistili jsme, co mají společného slo-

va „silva“, „bos“ a „skógura“ a pohádali se o les při improvizované hře na zastupitelstvo obce 

Černá. 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 

nashromáždit 10 monitorů, 1 televizi a 229 kg drobného elektroodpadu, za jehož odevzdání 

jsme obdrželi v programu Recyklohraní body, za které je možné nakoupit učební pomůcky 

nebo didaktické hry. 

Škola byla i v tomto školním roce členem sítě škol M.R.K.E.V. a zapojila se do soutěže 

„Zelená škola Plzeňského kraje“, kterou každoročně vyhlašuje Odbor školství, mládeže 

a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje ve spolupráci se Střediskem služeb školám, Plzeň. 

Žákyně ze třídy 1KO se zapojily do soutěže CO2 liga pořádané Centrem Veronica. 

Školní koordinátorka EVVO se zúčastnila Krajské konference k environmentální výchově ve 

školách pořádané Západočeskou univerzitou v Plzni a 3. setkání koordinátorů environmentál-

ní výchovy Plzeňského kraje, které pořádal Klub ekologické výchovy. V listopadu 2016 

úspěšně dokončila Specializační studium pro koordinátory EVVO. Studium mělo rozsah 255 

hodin, akreditaci MŠMT a zajišťoval ho Klub ekologické výchovy o. s. V tomto školním roce 

proběhla příprava projektu PK/IROP výzva 66, v jehož rámci by nám mělo být umožněno 

zřídit a vybavit přírodovědnou učebnu. 

Z krajského dotačního titulu Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2017 

jsme získali dotaci na podporu preventivních a ekovýchovných aktivit ve výši 20 000,- Kč. 

Tyto peníze budou použity na ekoprogram Energie bez hranic zaměřený na šetrné využívání 

energií v Envicentru Proud v Horažďovicích, kam se chystáme na třídenní pobyt s žáky prv-

ních ročníků v září 2017. 

Mgr. Soňa Pokrupová, koordinátorka EVVO 
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4.6. Účast školy na rozvojových programech 

Název programu, projektu Vyhlašovatel 
Finanční dotace od 
vyhlašovatele 

Spolufinancování 

Projekt podpory třídění odpadů 
SITA 

Bezplatné užívání 
nádob na odpad 

0,00 Kč 

Podpora odborného vzdělávání ve 
školním roce 2016/2017, č. j. MSMT-
32833-4/2016, období 8. – 12. 2016 

MŠMT ČR 44 536,00 Kč 0,00 Kč 

Podpora odborného vzdělávání ve 
školním roce 2016/2017, č. j. MSMT-
5773/2016-1, období 1. – 8. 2017 

MŠMT ČR 71 254,00 Kč 0,00 Kč 

Hodnocení žáků a škol podle výsledků 
v soutěžích v roce 2015/2016 – 
Excelence SŠ 2016, č. j. MSMT- 
32531/2016-2 

MŠMT ČR 3 830,00 Kč 0,00 Kč 

Poznání k vzájemnému přátelství Euroregion 
Šumava – 
jihozápadní 
Čechy, Cíl 
EÚS ČR 

1 037,00 EUR  
(28 061,00 Kč 

ke dni rozhodnutí 
1. 12. 2016) 

21 211,00 Kč 

 

Údaje o mezinárodní spolupráci 

Spolupráce neprobíhala. 

Údaje o asistentech pedagoga  

V tomto školním roce ve škole nepracoval žádný asistent pedagoga. 

4.7. Spolupráce školy se sociálními partnery 

Kvalitní spolupráce jako obvykle probíhala se smluvními pracovišti, na kterých se připravovali 

žáci a žákyně oboru Kadeřník (např. Kadeřnické studio Angel paní Bártové, kadeřnictví Toni 

a Guy Prahy, Kadeřnictví paní Škardové, Kadeřnické služby paní Klůcové, Ambassador salon 

paní M. Kfelířové, Hair Studio Dragon Fantasy pana D. Stojanoviće, školicí středisko Matrix 

paní R. Topinkové). 

Řízená praxe studentů PF ZČU Plzeň proběhla bez komplikací, studenti se připravovali na ná-

slechy a řízenou praxi společně s pedagogy naší školy. 

Tradičně dobrá spolupráce probíhala s úřadem práce v Plzni. Pracovník vztahů k veřejnosti 

spolupracoval též s ÚP Č. Budějovice, Tachov, Rokycany, Klatovy, Karlovy Vary.  

Spolupracovali jsme rovněž s Regionální HK a Hospodářskou komorou ČR. 

Škola i nadále úzce spolupracuje s firmami Wella, Primaverra Andorana, Ryor, L´Oreal, For 

Life, Coneta, Mako, Cedro Sole, Salvus, NAVA, Schwarzkopf, Kadeřnické potřeby Vorlíč-

kovi, La Chevre, MJC – Zlín, spol. s r.o., Cmíral – Kadeřnické potřeby, BES, Elgon, Glamour 

Hair Products CZ, a.s.,  Henkel ČR, spol. s r. o. aj. 

Spolupráce s NÚV Praha probíhá v rámci Pokusného ověřování občanského vzdělávání. 

Škola spolupracovala s NÚV Praha v rámci aktualizací RVP. 

Škola se i v tomto školním roce zapojovala aktivně do akcí pořádaných ve spolupráci s Asoci-

ací sdružujících učební a studijní obory Kadeřník a Kosmetické služby z celé ČR. 
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Každoročně spolupracují žáci a žákyně s charitativními organizacemi – pomáhali se sbírkou 

Bílá pastelka a pořádali sbírku pro prevenci léčby rakoviny. Žáci pod vedením svých učitelů 

odborného výcviku stříhali, česali a poskytovali kosmetickou péči klientům denního stacioná-

ře Človíček, Domova pro osoby se zdravotním postižením Nováček a Domova sv. Jiří pro se-

niory. 

V rámci výchovy žáků k ochraně životního prostředí a svého okolí je škola zapojena do pro-

jektu Recyklohraní a je členem sdružení M. R. K. E. V. 

V rámci ICT vzdělávání žáků je škola zapojena do projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj, 

online nakupování a IT Fitnes. 

Škola spolupracovala s AIESEC, Tandemem, Centre for Modern Education, nakladatelstvím 

Fraus, Oxford University Press, KCVJŠ a NIV při organizování projektu EDISON, při ško-

lení a pořádání kurzů a seminářů 

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

pojišťovna Plzeň, Techmánie, Finanční úřad Plzeň – město, Diecézní charita Broumov, ZČU 

FUD, ACET, Ametyst, CpKP, Diakonie ČČE, Domov sv. Jiří Plzeň.  

 

 

Módna línia mladých Prešov 2017 – 2. místo v kategorii Vycházkové oděvy 
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4.8. Účast žáků v soutěžích 

1) Soutěže v odborných dovednostech žáků 

Název soutěže 
Účast  
(počet žáků) 

Umístění 

Vzdělání a řemeslo 2016, České 
Budějovice, celostátní soutěž, 
fotografie 

1 účast 

Střihni si film, Plzeň 1 tým 
(kosmetička, 
kadeřnice) 

1. místo, 3KA a 4KO, K. Dobrá M. 
Maurová, téma První republika 

Mladý módní tvůrce ČR 2016, Jihlava 
(oděvní, kosmetická a kadeřnická 
soutěž) 

6 oděvních 
kategorií 

 

 

 

3 

2. místo, 3M, kategorie Volná mladá 
móda 

2. místo, 4MO, kategorie Společenské 
šaty 

3. místo, 3M, kategorie Indiánské kmeny 

2. místo, facepaiting, M. Jehlíková, 4KO 

Móda a textil, Liberec 6 1. místo, 4MO, kategorie V zrcadle doby, 
2. místo, 4MO, kategorie Příroda nás 
obléká 

2. místo, 3M, kategorie Technická textilie 

Výtvarná a literární soutěž Evropa ve 
škole 

2 diplom za účast v krajském kole 2KA, 
I. Hiršová 

Figura 15, Český Krumlov 1 účast 

Glamour, Sušice, kadeřnická a 
kosmetická soutěž 

4 1. místo a absolutní vítěz soutěže, 3KA, 
D. Haišman 

1. místo, 3KO, T. Dunčeková, make-up 

2. místo, 3KO, T. Lukiiunchuck, make-up 

2. místo, tým kosmetiček 3KO 

Fashion games 2016, Praha 4 1. místo, M. Líška, 4 MO, kolekce Origami 

Teen design FUD ZČU 1 účast 

Mezinárodní soutěž Módna línia 
mladých 2017, SR, Prešov 

4 kategorie 2. místo, 2M, kategorie Sportovní oděvy, 
2. místo, 4MO, kategorie Scénická tvorba, 
2. místo, 3M, kategorie Vycházkové 
oděvy 

Studentský design, Praha 6 3. místo, kategorie Oděvy, 4MO, M. 
Vanešová 

Doteky módy, Prostějov 6 postup do finále 

Za časů královny Marie Terezie 23 účast 

Region 2017 1 účast 

Literární soutěž Karel IV. – stavitel 
mostů, celorepubliková soutěž 

1 3. místo, 2E, K. Suchá 

Harmonie 2017, mistrovství SŠ ČR, 
Brno 

2 účast 

Domažlický datel 4 účast 

Účetní olympiáda pro SŠ, VŠE Praha – 
krajské kolo 

1 1. místo, 3E, A. Růžičková, postup do 
celorepublikového kola 

Psaní na PC klávesnici – městské kolo, 
OA Plzeň 

3 účast 

Okresní kolo finanční gramotnosti třída 4EB účast 

Wella junior cup 2017, Praha  1 3. místo a Cena médií, 2KA, J. Bartoň  
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Název soutěže 
Účast  
(počet žáků) 

Umístění 

Kraj pro bezpečný internet 2016 1 ISŠŽ získala 1. místo mezi SŠ 
Plzeňského kraje 

Koruna kreativity, Praha (kadeřnická a 
kosmetická soutěž) 

3 2. místo, 3KA, D. Maxa, pánský střih a 
styling 

2. místo, 2KO, M. Samková, body art 

Koruna kreativity, Praha – finále 2 2. místo, 2KO, M. Samková, body art 

Simulace zasedání EP – rozhoduj o 
Evropě 

3 2. místo, 2E, K. Suchá  

3. místo, 2E, K. Brumovská 

2) Sportovní soutěže 

– školní vánoční turnaj v košíkové, volejbalu, florbalu 

– účast v krajském kole SŠ v házené dívek 

– účast v krajském kole SŠ v kopané chlapců 

– účast v krajském kole SŠ ve volejbalu dívek 

– účast k okresní kole SŠ ve florbalu dívek i chlapců 

– školní velikonoční turnaj ve florbalu, košíkové a ringu 

– školní soutěž dívek v ringu 

Aktivity žáků v mezinárodních programech 

Škola hostila od září do prosince 2016 stážistu z univerzity z Turecka. Ten v angličtině pre-

zentoval našim žákům svou zemi, jejich kulturu, tradice a historii. Žáci si procvičili konver-

zaci, ukázali mu město Plzeň a jeho okolí. 

V pondělí 29. května 2017 přijeli na návštěvu žáci z partnerské školy z Nabburgu. Po společ-

ném fotografování se žáci v doprovodu svých učitelů přemístili do multimediální učebny. Zde 

je přivítala Mgr. V. Ulčová, ředitelka školy, a JUDr. J. Havlíčková, MBA, vedoucí odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Plzeňského kraje. Poté čeští žáci seznámili německé hosty se 

vzdělávacím systémem v ČR a s obory vzdělávání na naší škole. Prezentace proběhla v ang-

lickém jazyce. Prohlídka města byla spjata s aktivitou „Tajná procházka městem“. Během ní 

žáci luštili různé rébusy, které jim pomohly odhalit jednotlivá stanoviště v centru města. Cesta 

vedla od budovy školy k budovám Měšťanské besedy, divadla J. K. Tyla, synagogy, katedrály 

sv. Bartoloměje, dále pak Mlýnskou strouhou k fotbalovému stadiónu ve Štruncových sadech 

až k pivovaru. Po obědě žáci navštívili prostory pivovaru, kde se seznámili s historií vaření 

piva. 

4.9. Další vzdělávání 

– kurzy k doplnění základního vzdělání:  0 

– rekvalifikační kurzy:  0 

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

Ve školním roce 2016/2017 neproběhla žádná kontrola ze strany ČŠI. 

 

Mladý módní tvůrce Jihlava 2017 – 2. místo v kategorii Facepainting 

 

Módna línia mladých Prešov 2017 – 2. místo v kategorii Scénická tvorba 



– 23 – 

6. Činnost školy 

Zpráva o činnosti zapsaného spolku Škroupovka při ISŠŽ za školní rok 2016/2017 

Posláním spolku je podporovat školní a mimoškolní aktivity žáků školy ve snaze napomáhat 

všestrannému rozvoji žáků po stránce duchovní, duševní, tělesné i sociální. 

Cílem spolku je podpora výchovně vzdělávacího procesu, kulturního a společenského rozvoje 

žáka, účasti žáků na soutěžích a pořádání soutěží pro žáky, prezentace výsledků vzdělávání 

žáků, propagace řemesel a účast žáků na exkurzích a výchovně vzdělávacích aktivitách. 

Ve školním roce 2016/2017 spolek disponoval finančními prostředky ze sponzorských darů, 

převážně od zákonných zástupců žáků a od žáků školy, dále pak členskými příspěvky členů 

spolku. Během školního roku spolek financoval odměny žákům za výborný prospěch a prezen-

taci školy, přispěl na knižní odměny pro žáky s vyznamenáním u maturitních a závěrečných 

zkoušek, na soutěže (módní přehlídky, kadeřnické a kosmetické soutěže), na výchovně vzdělá-

vací akce (exkurze, návštěvy výstav a muzeí), na maturitní plesy a akce závěrečných ročníků, na 

teambuilding třídy 1KB a na projekt „Přátelství“. 

Ing. Lada Walterová, předseda spolku Škroupovka 

Zpráva o činnosti školské rady 

Školská rada pracovala v tomto složení: 

Předseda: Mgr. Martin Pelnář,  

Zapisovatel: Mgr., Bc. Luboš Bešťák,  

Členové: Denisa Hajžmanová, PaedDr. Hana Králová, Mgr. Šárka Stará, Kristýna Šafaří-

ková  

Ve školním roce 2016/2017 se školská rada sešla třikrát ke svému jednání. Členové se vyjádřili 

k úpravě učebních plánů, ke změně školního řádu a seznámili se se zprávou o činnosti organi-

zace za školní rok 2015/2016. 

Mgr. Martin Pelnář, předseda školské rady 

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 
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Aktivity uspořádané pro obec a veřejnost 

Druh akce Termín 

První zvonění – akce pro žáky ZŠ září 2016 

Vernisáž výstavy v Chanovicích  říjen 2016 

Prezentace oborů vzdělávání, K. Vary říjen 2016 

Prezentace oborů vzdělávání, Stod říjen 2016 

Prezentace oborů vzdělávání, Tachov listopad 2016 

Den otevřených dveří ISŠŽ, Plzeň, kadeřnická a kosmetická soutěž pro ZŠ listopad 2016 

Střihni si film – soutěž pro žáky oborů kadeřník a kosmetička, Plzeňský a 
Karlovarský kraj 

červenec 2016 

Perspektiva technického vzdělávání, Plzeň listopad 2016 

Den otevřených dveří ISŠŽ, Plzeň, kadeřnická a kosmetická soutěž pro ZŠ únor 2017 

Prezentace školy na projektu Enersol, Plzeň  březen 2017 

Výstava prací žáků v divadle Alfa, Plzeň květen 2017 

Kdo tvoří, nezlobí – projekt pro žáky ZŠ květen/červen 2017 

Slavnostní předání maturitních vysvědčení žákům studijních oborů  červen 2017 

Ručičky kraje červen 2017 

Slavnostní předání výučních listů žákům učebních oborů červen 2017 

Město her aneb prázdniny na Boleváku – prezentace školy červenec 2017 

 

 

Oděv a textil Liberec 2016  – 1. místo v kategorii V zrcadle doby 
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7. Závěrem 

Škola se zapojila do přípravy projektů 66. výzvy IROP a výzvy MŠMT ČR šablony do škol. 

Projekty se týkaly bezbariérovosti školy, vybudování přírodovědné učebny pro žáky a dalšího 

profesního rozvoje pedagogů. Škola připravuje školní akční plán.  

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 a facebooku. Připravili jsme dva dny otevřených dveří. V listo-

padovém termínu byla součástí dne otevřených dveří soutěž „Střihni si film“ pořádaná ve spolu-

práci se zaměstnanci Barrandov Studio a ostatními středními školami Plzeňského a Karlovar-

ského kraje, které připravují budoucí kadeřníky a kosmetičky. Všem, kteří se připravovali na 

všechny akce a výborně reprezentovali 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. 

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

domí a snažili se zapojit své žáky do různých školních aktivit. Výsledkem práce učitelů a žáků 

byla řada akcí, na kterých naši žáci vzorně reprezentovali školu, Plzeňský kraj a Českou re-

publiku. Absolventi 3. ročníků učebních oborů Kadeřník obdrželi Europass (dodatek k vysvěd-

čení o závěrečné zkoušce a výučnímu listu), protože závěrečné zkoušky skládali podle jednot-

ného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila 

v platnost 1. května 2015. Žákům 1. ročníků oborů Kadeřník a Kosmetické služby byly zajiště-

ny sety a kufříky s vybavením, aby mohli ihned při nástupu na vyučování začít rozvíjet praktic-

ké dovednosti. Zprostředkovali jsme žákům odborná školení a stáže pro další zvýšení jejich 

odbornosti ve spolupráci s našimi partnery (Wella, Primavera Andorrana, BES, For Life, Ryor, 

Schwarzkopf, La Chevre). 

Škola hospodařila v rámci vymezeného rozpočtu zřizovatelem. 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: malování učeben a kabinetů, šaten, chodeb ve výši 75 000,00 Kč, 

servisní kontrola a kontrola těsnosti klimatizačních zařízení DAIKIN ve výši 3170,00 Kč 

a servis vzduchotechnického zařízení za 1794,00 Kč. 

V rámci investic bylo v budově Škroupova 13 pořízeno: 

– projektová dokumentace k projektu „Bezbariérová škola a vybudování přírodovědné učeb-

ny“ v hodnotě 205 130,00 Kč, 

– zateplení půdního prostoru ve výši 360 373,00 Kč. 

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

vyhovující a opotřebovaný. Byla provedena výměna PC v počítačové učebně č. 2 v počtu 31 ku-

sů, včetně monitorů, nakoupen 1 nový dataprojektor, přístrojové vybavení kadeřnického a kos-

metického salonu, dovybavení fotoateliéru. Byla provedena obměna vybavení tělocvičny. 

Investiční fond byl v roce 2016 navýšen o účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku v hodnotě 571 575,00 Kč. Čerpání z IF v roce 2016 činilo 484 532,52 Kč. Tuto částku 

významně ovlivnil investiční projekt Umění komunikace. 

Za účetní rok 2016 škola vykázala hospodářský výsledek ve výši 27 467,29 Kč. Do rezervního 

fondu bylo přiděleno 22 067,29 Kč a do fondu odměn 5 400,00 Kč.  

Úkoly, které jsme si stanovili v tomto školním roce, byly splněny. 
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II. Výroční zpráva o hospodaření školy 

A. Přehled o hospodaření k 31. 12. 2015 (v Kč) 

a) Příjmy 

1. Celkové příjmy 31 802 811,84 

Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců 0,00 

Příjmy z hospodářské činnosti 397048,19 

Ostatní příjmy 31 405 763,65 

 

1. Investiční výdaje celkem 484 532,52 

2. Neinvestiční výdaje celkem, a z toho: 31 775 344,55 

– Náklady na platy pracovníků školy 17 642 253,00 

– Ostatní osobní náklady 658 749,00 

– Zákonné odvody, zdravotní a sociální pojištění 6 017 733,00 

– Výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky 482 572,47 

– Stipendia 0,00 

– Ostatní provozní náklady  6 974 037,08 

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 

Dne 9. 2. 2017 byla vykonána kontrola pracovníkem Hasičského záchranného sboru Plzeň-

ského kraje. Předmětem tematické požární kontroly bylo dodržování povinností stanovených 

zákonem o požární ochraně a prevenci. Bez nedostatků.  

 

 

Příloha 

Kopie účetních výkazů k 31. 12. 2016 (výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní 

závěrce). 

ICT plán školy 2017. 

 

 

 

 

Datum zpracování zprávy: 6. října 2017 

 

Výroční zpráva byla předložena ke schválení školské radě na schůzce dne 9. 10. 2017. Školská rada 

výroční zprávu schválila. 

 

 

 

 

 

Podpis ředitelky školy, razítko:    ………………….. 

Mgr. Věra Ulčová 


