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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: 

7. 6. 2019 č. j. MSMT-20019/2019-1 

S účinností od 1. 7. 2019 se provádí výmaz ze školského rejstříku oborů 69-41-L/52 Vlasová 

kosmetika (dálková forma studia). 
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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 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. 2018 

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 625 561 64 57,295 48 43,695 

Celkem 1060 625 561 64 57,295 48 43,695 

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. 
2018 

k 
31. 8. 
2019 

k  
30. 9. 
2018 

k  
31. 8. 
2019 

3143M/01  Oděvnictví 21 19 21 19 

4* 18,50 8241M/07  Modelářství 
a návrhářství oděvů 

53 49 53 49 

6341M/01  Ekonomika a podnikání 111 111 111 111  4 27,75 

6951H/01  Kadeřník 170 162 170 162 6 28,33 

3158H/01    Krejčí 0 0 0 0 0 0 

6941L/01  Kosmetické služby 102 97 102 97 4 25,5 

6441L/51  Podnikání 104 86 84 68 4 26,00 

Celkem 561 524 541 506 22 25,50 

* Třídy víceoborové: obory Oděvnictví a Modelářství a návrhářství oděvů byly spojeny v 1. a 2. 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. 2018 
forma 
studia 

k  
31. 8. 2019 

forma 
studia 

6441L/51 Podnikání 20 DS* 16 DS* 1 16,00 

Celkem 20 DS* 16 DS* 1 16,00 

 *DS – dálková forma studia. 

 

 

 

EMOCE, Mladý módní tvůrce ČR 2018, Jihlava, 2. místo kolekce Barbory Korunkové (3M) 
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2. Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2019) 

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 

66/59,295 50/45,695 45/5 22,12 46 

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 

Učitelka OV 0,800 ÚSO 

Učitelka OV 1 VŠ, PF, ÚSO, VL 

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 

Učitel 0,238 VŠH, UJAK, Praha, EKO, DPS 

Učitelka 1 VŠ, PF, Plzeň, RJ, NJ, AJ 

Učitelka 1 VŠ, ČZU, Praha, EKO, DPS 

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

Učitelka 0,905 VŠ, PF, AJ, SJ 

Učitel 1 VŠ, PF, Plzeň, VT, TV 

Učitelka OV 1 ÚSO, VL 

Učitelka 1 VŠ, PF, Plzeň, TV, Z 

Učitelka 0,191 VŠ, ČVUT, Praha, DPS 

Učitelka 1 VŠ, PF ZČU, AJ 

Učitelka OV 1 VŠ, ČZU, Praha, VL 

Učitelka 1 VŠ, PF, Plzeň AJ, VV 

Učitelka 1 VŠ, ČZU, Praha, EKO, DPS 

Učitelka 0,857 VŠ, ČZU, Praha, EKO, DPS 

Učitel 0,381 VŠ, ZČU, FP, Plzeň, DPS 

Učitelka 1 VŠ, PF, Plzeň, ČJ, D 

Učitelka 0,524 VŠ, ZČU, Plzeň, VL, DPS 

Učitelka OV 0,400 VŠ, ZČU, Plzeň, VL, DPS 

Učitelka OV 1 ÚSO, VL , SpgŠ 

Učitelka OV 1 VŠ, ČZU, Praha, VL, DPS 

Učitel 1 VŠ, PF, Praha, TV 

Učitelka 1 VŠ, PF, Plzeň CH, BI 

Učitelka 0,286 VŠ, AMU, Praha, výkonný umělec 

Učitelka 1 VŠ, TU, Liberec, DPS 

Učitelka 1 VŠ, PF, Plzeň, NJ, D, AJ 
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Pracovní zařazení, funkce Úvazek 
Kvalifikace – stupeň vzdělání, 

obor, aprobace, DPS 

Učitelka 1 VŠ, PF, Plzeň NJ, VV 

Učitelka 1 VŠ UK, (pedagogika), PSY, Zdrv 

Učitelka OV 1 ÚSO, ÚSV 

Učitelka 1 VŠE, SÚT 

Ředitelka 1 VŠ, PF, RJ, D, ON, FS II 

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

Učitelka OV 1 ÚSO, VL, PM 

Učitel Vinš 1 VŠ, PF, VT 

Učitelka 0,500 VŠ, PF, AJ 

Učitelka 0,476 VŠ, ČZU, Praha, EKO 

Učitelka 1 VŠ (pedagogika), MU, Brno 

Učitelka 1 VŠ, TU Liberec, OP 

Učitelka 1 VŠ, PF, MA, CH 

Zástupce ŘŠ pro PV 1 VŠ, DPS, FS II 

Učitel 0,857 VŠ, TU, DPS, OP 

Učitel PV 0,280 VŠ, TU, DPS, OP 

2.2. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Počet akcí v průběhu školního roku: 53 

Počet zúčastněných pedagogů: 148 

Obsah vzdělávání: Competetions and Games in English, Jak na skupinové a kooperativní učení, Ko-

munikace v praxi SŠ pedagogů, Sám sobě lídrem, Letní škola hodnotového vzdělávání, Adobe Pho-

toshop, Adobe Illustrátor, Adobe InDesign, Polytechnické vzdělávání – použití 3D tisku ve výuce, 

Celostátní setkání učitelů matematiky, Mediace pro život, Čtyři kroky k inkluzívní škole, Inspekční 

činnost ve školách a školských zařízeních, Studium pro ředitele škol a školských zařízení, Studium 

pro koordinátory ŠVP250 e-learning, Jak se bránit šikaně ze strany žáků a rodičů, Instruktor snow-

boardingu, Kurz AJ pro začátečníky II, Kurz anglické konverzace na úrovni B1, B1+, Psychohygie-

na učitele v pedagogické praxi, Škola bez poražených, Muzeum loutek v Plzni, Kurz kybernetické 

bezpečnosti, Žák s autismem na základní a střední škole, Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ, 

Jak zaujmout žáky při výuce němčiny, Jak si užít výuku dějin 20. Století, Monet a Brueghel 

v předvánoční Vídni, Google Apps, Veřejné finance a neziskový sektor NH, Aktuální otázky výuky 

práva na SŠ, Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce AJ, Využití médií ve výuce 

dějepisu, Hry a aktivity pro rozdělení velkého třídního kolektivu ve výuce cizích jazyků, Účetnictví 

pro začátečníky, Základy mentoringu, Jak na kariérové poradenství, Učíme se společně, Projektová 

výuka. 

Odborné kurzy a semináře: 

- kosmetické – školení SynCare, MAKE-UP, vizážistické kurzy P. Bauera 

- kadeřnické – školení Elgon masáže, školení fy Schwarzkopf a L’Oreal, školení INsight – 

barvení, střihy, produkty, školení fy Bes – střihy, barvicí techniky,  

Finanční náklady vynaložené na DVPP: 372 011,00 Kč 
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2.3. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

 

 

  

Předmět 
Celkový počet hodin 
odučených týdně 

Z toho odučených 
aprobovaně 

Anglický jazyk 117,75 112,75 

 48,5 42 

Ekonomika, Učební praxe 42,25 39,25 

Bankovnictví a pojišťovnictví, Bankovní marketing a 
management, Mezinárodní finance a bankovnictví, 
Finanční trhy a investování, Veřejná správa 

12 12 

Management a marketing, Marketing a management 9,5 9,5 

Český jazyk a literatura 57,75 57,75 

Dějepis 8 6 

Dějiny výtvarné kultury 6 6 

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

29 27 

Grafický design 4 4 

Fyzika, Chemie, Základy přírodních věd, Základy 
ekologie 

28 25 

Informatika 37,5 34,5 

Interiérová tvorba, Interiérový a oděvní ateliér, Oděvní 
ateliér 

38 38 

Konstrukce oděvů, Modelování oděvů 12 12 

Kosmetika, Materiály 11 11 

Matematika, Finanční a pojistné výpočty, Seminář 
z matematiky 

49,75 49,75 

Materiály, Technologie 20 20 

Navrhování, Styling a modeling 20 20 

Německý jazyk 23,75 23,75 

Občanská výchova, Etiketa a komunikace 32,25 29,755 

Oděvní technologie, Oděvní materiály 10 10 

Obchodní korespondence, Právní a podniková 
administrativa, Písemná a elektronická komunikace 

20 20 

Právo 11,75 8,25 

Psychologie, Psychologie a sociologie, Psychologie 
a společenská výchova 

13 13 

Ruský jazyk 5,75 5,75 

Tělesná výchova 36 36 

Účetnictví 18,5 18,5 

Zdravověda 14 14 

Základy fotografie 2 0 

Celkem 689,5 655,5 
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Předmět 
Celkový počet hodin 

odučených týdně 
Z toho odučených 

aprobovaně 

Praktické vyučování:   

Obor Krejčí 0 0 

Obor Kadeřník 396 396 

Obor Kosmetické služby 96 96 

Celkem 492 492 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokrývky hlavy, Mladý módní tvůrce ČR 2018, Jihlava, 1. místo kolekce Barbory Vargové (2M) 
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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. 2018) 

Součást 

Počet uchazečů 
přihlášených 

celkem 

Počet uchazečů 
přijatých celkem 

k 31. 8. 
2018/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 97 24 61/57 1 3 

SOUŽ 271 19 140/135 12 11 

Celkem 368 43 201/192 13 14 

3.1.2. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ ostatních forem studia (stav k 31. 8. 2018) 

Součást 

Počet uchazečů 
přihlášených 

celkem 
Počet uchazečů 
přijatých celkem 

k 31. 8. 2018 

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 0 0 0 0 0 

Celkem 0 0 0 0 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. 
2018/počet 

odevzdaných ZL 

Počet 
odvolání 

proti 
nepřijetí 

Počet 
tříd 

Z toho 
více-
obo-
rové 
třídy 

1. kolo 
PŘ 

další 
kola 
PŘ 

3143M/01 Oděvnictví 17 9 17/14 0 0,5 ano 

6341M/01 Ekonomika a podnikání 63 5 29/28 0 1 ne 

8241M/07 
Modelářství 
a návrhářství oděvů 

17 10 15/15 1 0,5 ano 

6941L/01 Kosmetické služby 62 6 31/30 0 1 ne 

6951H/01 Kadeřník 151 0 60/56 12 2 ne 

3158H/01 Krejčí 4 0 0/0 0 0 ne 

6441L/51 Podnikání (denní) 54 13 49/49 0 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. 18 

Počet 
odvolání 

proti 
nepřijetí 

Počet 
tříd 

Z toho 
více-

oborové 
třídy 1. kolo 

PŘ 
další 

kola PŘ 

6441L/51 
Podnikání (dálková 
forma studia) 

0 0 0 0 0 ne 

4. Výsledky výchovy a vzdělávání 

Prospěch žáků celkem (včetně závěrečných ročníků) Počet žáků % 

Žáci celkem (k 31. 8. 2019) 524 100,00 

Prospěli s vyznamenáním 23 4,39 

Prospěli 454 86,64 

Neprospěli 47 8,97 

Neklasifikováni 0 0 

Chování a docházka 

Počet žáků 
k 31. 8. 2019 

(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. 

506 43851 83,68 1430 2,73 13 7 55 

 

  Kadeřnická show v pražském hotelu Hilton 
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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 

31 3 24 3 1 

6941L/01 Kosmetické služby 25 1 19 5 0 

8241M/07 Modelářství 
a návrhářství oděvů 

11 0 7 1 3 

6441L/51 Podnikání 46 0 28 13 5 

Celkem 113 4 78 22 9 

 

Kód a název oboru 

Profilová část 

Žáci konající zkoušky 
celkem 

Vykonal úspěšně Vykonal neúspěšně 

Praktická MZ z odborného 
výcviku 

25 25 0 

Praktická MZ z účetnictví 71 69 2 

Navrhování (maturitní práce 
a její obhajoba) 

8 8 0 

Kosmetika 25 25 0 

Zdravověda 25 25 0 

Dějiny výtvarné kultury 8 8 0 

Konstrukce oděvů 8 8 0 

Ekonomika 71 69 2 

Management, marketing 
a právo 

41 39 2 

Blok ekonomických předmětů 12 12 0 

Právo 18 18 0 

Celkem 312 306 6 

 

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 62 8 42 8 4 

3158H/01 Krejčí 0 0 0 0 0 

Celkem 62 8 42 8 4 
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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. 

Autismus 0 - 

4.3. Hodnocení výsledků výchovného poradenství 

Úzká spolupráce s metodikem prevence paní Mgr. Soňou Pokrupovou v oblasti řešení krizových 

jevů. 

Spolupráce s ostatními orgány státní správy i s nestátními organizacemi – PPP, střediskem výchov-

né péče SVP a Centrem na podporu integrace cizinců. 

Metodická a informační činnost VP 

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

psychologických problémů vývoje a vzdělávání žáků. 

Informovala jsem žáky 1. roč. a jejich rodiče o činnosti PPP, SPC, SVP a o možnosti využívání je-

jich služeb. Spolupracuji s vedením školy a třídními učiteli, velmi úzce spolupracuji s metodikem 

prevence při řešení rizikového chování žáků. 

Zvýšenou pozornost věnuji žákům se specifickými poruchami učení a ostatním (SPUO) a žákům 

s doporučením školského poradenského zařízení; metodicky a organizačně pomáhám zajišťovat 

podmínky pro jejich vzdělání a výchovu. 

Kariérové poradenství 

Pomáhala jsem při výběru vhodného oboru. Se žáky řeším problémy spojené s nevhodně zvoleným 

oborem, konzultuji přestupy z oboru na obor v rámci školy, případně zvažujeme možnost volby ji-

ného typu školy. Pomáhám při výběru vhodné VŠ a VOŠ. V rámci poradenské činnosti jsem jedna-

la s rodiči žáků s výchovnými nebo vzdělávacími problémy a poskytovala jsem individuální konzul-

tace žákům v krizi a pomáhala při řešení jejich osobních, rodinných a vztahových problémů. 

Optimalizace vzdělání 

Pomáhala jsem při studijních problémech žáků, řešila s nimi a jejich rodiči neprospěch. Pracovala 

jsem s problémovými žáky. Poskytovala jsem pomoc při adaptačních problémech žáků 1. ročníků. 

Sestavovala jsem IVP a plány PP. 

Osobnostní rozvoj mládeže (psychický i fyzický) 

Sledovala jsem žáky se SVP. Pomáhala jsem při řešení rodinných a sociálních problémů, koordino-

vala jsem problémy rodina – žák – škola. 

Výchova k humanismu, multikulturní výchova 

Činnost VP se v tomto školním roce zaměřila převážně na projevy absentérství, dále jsem obracela 

pozornost na žáky s vysokou absencí a neomluvenou absencí. Soustředila jsem se na navázání kon-

taktu se zákonnými zástupci problémových žáků a snažila se prohloubit jejich spolupráci se školou. 
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Řešila jsem žáky se zdravotními problémy a žáky s různými rodinnými problémy, dále se vyskytly 

projevy nevhodného chování vůči spolužákům i vyučujícím. 

Narůstá počet žáků se SVP. Jedná se nejen o žáky s dys poruchami, ale narůstá i počet žáků se 

zdravotními problémy a těch, kteří jsou v péči odborných lékařů, zejména psychiatrů, protože se 

např. nedokáží vyrovnat se zátěžovými situacemi. K těmto žákům je potřeba přistupovat individuál-

ně, zároveň však musíme dbát na to, aby plnili své povinnosti a zvládali rozsah učiva daný RVP. 

Ve školním roce 2017/18 a 2018/19 proběhly v Horažďovicích seznamovací kurzy 1. ročníků stu-

dijních oborů. Lze konstatovat, že kurzy žákům jednoznačně prospívají a pomáhají udržovat příjem-

né klima třídy. 

Mgr. Šárka Koldová, výchovný poradce 

 

Kolekce Lost in architecture, Módna línia mladých 2019, Prešov – 1. místo, Anna Manglová (4M) 
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4.4. Zpráva o činnosti školního metodika prevence sociálně patologických jevů za školní rok 

20018/2019 

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

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

vání norem mezilidských vztahů založených na principech respektujících individualitu každého je-

dince, rozvíjí u nich pozitivní mezilidské vztahy a tolerantní jednání. 

Konkrétní cíle preventivního působení jsou zapracovány do školních vzdělávacích programů a uči-

telé v průběhu školního roku dle těchto plánů naplňovali průřezové téma Občan v demokratické 

společnosti a rozvíjeli u žáků komunikativní a sociální kompetence. V hodinách Psychologie, Ob-

čanské výchovy a Zdravovědy se zaměřili především na kriminalitu dětí a mládeže, závislostní cho-

vání, sociálně patologické prostředí, šikanu, zásady zdravého a bezpečného sexuálního chování, 

zdravý životní styl, zdravá výživa, vztahy v rodině a mezi vrstevníky a další. 

Jako školní metodička prevence, jsem se zabývala v tomto školním roce posilováním třídních ko-

lektivů, problematikou zdravého životního stylu a zdravých stravovacích návyků, prevencí kouření, 

užívání návykových látek a jiných nelátkových závislostí a také prevencí pohlavně přenosných 

chorob. Průběžně jsem vedla besedy a řízené diskuse na tato témata v jednotlivých třídách. 

Během roku jsem pracovala individuálně s těmi žáky, u kterých se objevil nějaký problém. Volila 

jsem různé metody pomoci (individuální pravidelné konzultace, informování jednotlivých vyuču-

jících, na přechodné období pouze písemné zkoušení, práce se třídou), některým jsem doporučila 

návštěvu odborného pracoviště, předala kontakt, popřípadě smluvila schůzku s odborníkem. 

Zabývala jsem se několika případy, které mohly vyústit v šikanu. Tyto případy byly podchyceny 

v raném stadiu a i díky spolupráci kolegů a vedení školy byly (dle zpětné vazby od žáků) úspěšně 

vyřešeny. 

Během roku jsem spolupracovala s třídními učiteli, zástupci ŘŠ, ŘŠ a se zákonnými zástupci žáků. 

Adaptační pobyt pro žáky 1. ročníků 

Žáci prvních ročníků (1E, 1KO) absolvovali seznamovací kurz, který se uskutečnil v Envicentru 

Proud v Horažďovicích a byl třídenní. Jeho cílem bylo, aby se žáci prvních ročníků vzájemně po-

znali 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 charakte-

ristiky druhých, naučili se vzájemně komunikovat a spolupracovat a zbavili se ostychu z neznámé-

ho prostředí. Tato akce se velmi osvědčila pro další práci v těchto třídách.  

Projektový den Naše vysněná škola 

Úkolem žáků rozdělených do čtveřic bylo se spolužáky z jiných tříd a oborů vymyslet, jak by měla 

vypadat naše ideální škola, jak by se v ní měli chovat učitelé a jak žáci, jak by měl vypadat vyučo-

vací proces, jaký by měl být rozvrh, jaké by v ní měly nebo neměly být předměty. Na začátku žáci 

zhlédli vtipné motivační video a poté začali tvořit s pomocí pracovního listu. Nejdříve v původních 

čtveřicích, pak v osmicích, poté ve skupině po šestnácti a nakonec pracovali všichni dohromady, to 

znamená, že se museli domluvit v počtu třiceti dvou lidí. Když skupiny žáků splnily úkoly, vybraly 

jednoho zástupce, který šel představit nápady a návrhy celé skupiny do auly. Sešlo se zde jedenáct 

zástupců, kteří lobovali za své spolužáky u vedení školy. Ostatní žáci vše sledovali v přímém pře-

nosu v učebnách. 
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Semináře a besedy pořádané jinými organizacemi 

1. beseda s panem Rubriciem z Poradenského centra duševního zdraví Ledovec 

2. beseda se zaměstnanci SZÚ na téma Démon alkohol a Tabákové spiknutí 

3. beseda “Drogám ne, ano životu”, besedu vedl L. Bechyně – bývalý špičkový sportovec 

z Plzně, který překonal svoji závislost na drogách 

4. návštěva kavárny Kačaba (zaměstnává lidi se zdravotním znevýhodněním) a centra Plus pro 

lidi v krizové situaci (“Když to probrat s kamarádkou nestačí”) 

5. workshop “Sexuální výchova pro pokročilé” (akce studentů LF UK) 

6. kurz sebeobrany (vedený judistou a pedagogem ZČU, který profesionálně lektoruje tyto 

kurzy) 

7. beseda “Bezpečí ženám a dívkám” – Policie ČR 

8. exkurze v Policejním muzeu v Praze 

9. Neviditelná výstava v Praze (svět nevidomých) 

10. kurz 1. pomoci (akce vedená studenty Lékařské fakulty UK v Plzni 

11. Stop PPP – beseda na téma poruchy příjmu potravy 

12. “Ruce na prsa“ – prevence rakoviny prsu 

13. „STK pro chlapy“ – prevence rakoviny prostaty (Nadační fond Petra Koukala) 

14. Plzeňská unie neslyšících - workshop 

15. exkurze v Transfuzním oddělení fakultní nemocnice v Plzni Exkurze na základně Zdravot-

nické záchranné služby PK 

16. exkurze u Hasičů 

17. BESIP – prevence v silničním provozu 

V oblasti všeobecné prevence proběhly následující akce 

• „Tajné závody“ – Plzeň, Praha, Cheb (žáci po vystoupení z vlaku dostanou obálky s indicie-

mi a musí se ve čtyřčlenných skupinkách sami dostat do cíle)  

• spaní ve škole spojené s filmovou projekcí a hraním deskových her 

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

• turistický kurz 2. ročníků 

• lyžařský kurz 

• projekt Kraje pro bezpečný internet – soutěž 

• Planeta Země 3000 

• Festival Jeden svět 

• Svět kolem nás 

• Juniorfest  

• Den německo-českého přátelství – Programu přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát 

Bavorsko 

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

• Jarní srdíčkové dny na pomoc vážně nemocným a postiženým dětem v ČR – charitativní 

akce 

V tomto školním roce jsme absolvovali školení a semináře 

• Setkání ŠMP, PPP, Plzeň, 9. 10. 2018, 6. 2. 2019 a 4. 4. 2019 

• Jak se bránit šikaně ze strany žáků a rodičů – Positive s. r. o. (účast 11 pedagogů) 

• Čtyři kroky k inkluzivní škole – NIDV, Praha (4 pedagogové) 

• Sám sobě lídrem – Descartes (2 pedagogové) 

• Žák s autismem na základní a střední škole – Majestic, Praha (2 pedagogové) 
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NNTB 

Škola je zapojená 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 Minister-

stva 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. 

Odpočinková místnost 

Žákovský parlament společně s dalšími žáky a pedagogy zařídil v přízemí budovy odpočinkovou 

místnost La Siesta. Místnost je vybavena repasovaným nábytkem a nábytkem z palet, který žáci 

svépomocí zrenovovali. Nachází se zde jídelní kout, knihovna a je vybavena společenskými hrami. 

Mgr. S. Pokrupová, školní metodik prevence 

 

 

Odpočinková místnost, navržená a realizovaná dívkami ze třídy 2MO, obor oděvní a interiérový design  
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4.5. Plnění plánu EVVO ve školním roce 2018/2019 

Environmentální vzdělávání žáků probíhalo ve školním roce 2018/2019 v samostatném předmětu 

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

vé sféře, Kosmetické služby a v nástavbovém studiu Podnikání) a dále v předmětu Základy pří-

rodních věd (obor Kadeřník, Oděvnictví a Modelářství a návrhářství oděvů). 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 lidské 

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 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 postoje k postavení člověka v přírodě 

a k chování člověka vůči přírodě. 

Žáci během roku navštívili Techmánii, Dny vědy a techniky, JE Temelín, ZOO Plzeň, besedu s fil-

movou projekcí Planeta Země 3000 (Kolumbie, ráj slasti a neřest), Svět kolem nás (Írán – zahalená 

krása 2019) a besedu Jeden svět, byli na exkurzi v okolí Boleveckých rybníků. Zapojili se do péče 

o školní zahradu, kterou využívali jako zelenou učebnu.  

Projektový den Energie a životní prostředí 

29. dubna se konal dlouho plánovaný projektový den zaměřený na ekologii a výrobu elektrické 

energie. Žáci vyšších ročníků mohli navštívit: ČOV v Plzni, školící centrum a skládku s třídící lin-

kou v Černošíně, vodní elektrárnu Vydra a vlčí výběh v Srní, komentované prohlídky v ZOO Praha, 

nebo besedu o JE Černobyl. Třída 1KO podnikla exkurzi do JE Temelín. Třída 1MO absolvovala 

výukový program sdružení Ametyst Na výpravě k plzeňským řekám. Žáci strávili deštivý den 

v okolí plzeňských řek. 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. Žáci 

řešili otázku zadržování vody v krajině a objasňovali příčiny současných stále se opakujících po-

vodní. Třída 1E navštívila arboretum Sofronka, kde je čekal program zaměřený na lesní ekosystém. 

Odpočinková místnost 

Žákovský parlament společně s dalšími žáky a pedagogy zařídil v přízemí budovy odpočinkovou 

místnost La Siesta. Místnost je vybavena repasovaným nábytkem a nábytkem z palet, který žáci 

svépomocí zrenovovali. Vyřazené staré truhlářské stoly a šest dřevěných židlí obrousili a natřeli. Ze 

starých palet vytvořili barový pult a palety také posloužily jako dekorace na zeď s květinami. I pult 

s dřezem na mytí nádobí vznikl z palety. Na sedací nábytek využili vyřazené krejčovské stoly, kte-

rým pan školník uřízl nohy. Na ně pak našili polštáře ze starých džín. Získali je od spolužáků i uči-

telů ve vyhlášené sbírce. Do čtenářského koutku získali stará dřevěná křesla. Stačilo je obrousit, 

natřít a přečalounit do džínového stylu. Dále je zde opravený stolek (bývalá židlička pro obuvníky) 

s originální lampou se stínítkem z papírových krabic. Staré natřené rámy na obrazy vyplnili drátě-

nou osnovou, která poslouží pro inzeráty. Z pásků džín vznikl závěs na časopisy. 

Za tento počin žáci získali 3. místo v soutěži Přeměna odpadů na zdroje 2019. Další projekt, který 

škola do soutěže přihlásila, „Čas člověka“ (kolekce modelů z recyklovaného papíru), se dostal mezi 

pětici nejlepších prací a získal ocenění. 

Třída 3E se zúčastnila soutěže Kontext – čtení s porozuměním v AJ se zaměřením na životní 

prostředí. 

Během celého roku se žáci i zaměstnanci školy snažili šetřit energiemi a třídili odpad. Podařilo se 

nám nashromáždit 36 ks vřazených PC, 28 kusů mobilních telefonů a 378 kg dalšího elektroodpadu, 

za jehož odevzdání jsme obdrželi v programu Recyklohraní body, za které je možné nakoupit učeb-
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ní pomůcky nebo didaktické hry. Další body jsme získali za splnění 3 úkolů (S rýmy jsou šprýmy, 

aneb příběhy vysloužilého elektra; Vytvořte BATERKOŽROUTA; Pojďte udělat skvělou reklamu 

na třídění baterek a elektra!). 

Škola byla i v tomto školním roce členem sítě škol M.R.K.E.V. 

Školní koordinátorka EVVO se zúčastnila Krajské konference k environmentální výchově ve ško-

lách pořádané Západočeskou univerzitou v Plzni a 5. setkání koordinátorů environmentální výcho-

vy Plzeňského kraje, které pořádal Klub ekologické výchovy. 

Mgr. Soňa Pokrupová, koordinátorka EVVO 

 

 

Ocenění v soutěži přeměna odpadů na zdroje 2019 
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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 č. j. 
MŠMT-32836-4/2018-1, období 9. – 
12. 2018 

MŠMT ČR 51 190,00 Kč 0,00 Kč 

Podpora odborného vzdělávání, č. j. 
MŠMT-19366/2018-1, období 1. – 8. 
2019 

MŠMT ČR 117 056,00 Kč 0,00 Kč 

Šablony ISŠŽIV 2017, reg. č. 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006720 
období 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

MŠMT ČR 1 052 476,00 Kč 0,00 Kč 

Vybudování odborné přírodovědné 
učebny a bezbariérového přístupu, reg. 
č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005042 
období 1. 9. 2018 – 18. 12. 2018 

MŠMT ČR 1 175 265,09 Kč 291 495,91 Kč 

Částečné vyrovnání mezikrajových 
rozdílů v odměňování PP v roce 2019 

MŠMT ČR 1372,00 Kč 0 

 

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 (Kadeřnictví J. Škardové, Kadeřnictví 

M. Kunzová, Studio Angel paní L. Bártové, Ambassador salon paní M. Kfelířové, 

Hair Studio Dragon Fantasy pana D. Stojanoviće, RT hair salon paní R. 

Topinkové, Kadeřnické služby paní H. Klůcové, Salon M. Zapoměl a Hot Hair by 

Michal Wagneter, aj). 

– Řízená praxe studentů PF ZČU Plzeň proběhla bez komplikací, studenti se 

připravovali na náslechy 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, Tachov, Rokycany, Klatovy, Karlovy Vary. 

Spolupracovali jsme rovněž s Regionální HK a Hospodářskou komorou ČR. 

– Škola i nadále úzce spolupracuje s firmami Wella, Londa, Ryor, For Life a 

Madaga, Coneta, Mako, Cedro Sole, L´Oreal, BES, Salvus, Saloos, SynCare, 

Schwarzkopf, VOKAPO, Cmíral – Kadeřnické potřeby, Elgon aj. 

– Spolupráce s NÚV Praha probíhala v rámci revizí RVP a jednotného zadání ZZ. 

– Škola se i v tomto školním roce zapojovala aktivně do akcí pořádaných ve 

spolupráci s Asociací sdružujících učební a studijní obory Kadeřník a Kosmetické 

služby z celé ČR a s Asociací oděvních škol. 
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– Každoročně spolupracují žáci 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  Domova pro osoby se zdravotním postižením Nováček, Domova sv. Jiří 

pro seniory a dětského domova Domino. 

– V rámci výchovy žáků k ochraně životního prostředí a svého okolí je škola 

zapojena do projektu Recyklohraní, projektu Zelená škola Plzeňského kraje 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 při školení a pořádání 

kurzů a seminářů. 

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

Kooperativa – pojišťovna Plzeň, ČPP Plzeň, LF UK Praha, Estetika Plzeň, 

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

ČEZ, SVK, Nadační fond Petra Koukala, PROUD envincentrum Podbranský 

mlýn, Ametyst, CpKP, Diakonie ČCE. 
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4.8. Účast žáků v soutěžích 

1) Soutěže v odborných dovednostech žáků 

Název soutěže 
Účast  
(počet žáků) 

Umístění 

Region 2018 1 účast  

Oděv a textil Liberec 2018 2 kolekce 3. místo, 4M, A. Manglová, Sen 

Zvláštní cena, 3M, M. Šolcová, Sen, 

Cena návrhářky J. Klett, 4M, A. Manglová, 
kategorie Pláště 

Fashion games 2018, Praha - finále 2 kolekce 1. místo, 3M, L. Michálková,  

3. místo, 4M, A. Manglová 

Glamour mistrovství ČR v týmech, 
Sušice 2018, kadeřnická a 
kosmetická soutěž 

2 týmy  

(4 soutěžící) 

2. místo, 3KB, A. Kapitánová, dámský 
společenský účes Exploze v extravaganci, 

2. místo, 3KA, M. Chotěborský, pánský střih 
Exploze v extravaganci, 

1. místo, 3KO, A. Kostolányová, T. 
Štípková, facepainting Exploze 
v extravaganci, 

Absolutní vítěz A. Kostolányová, 3KO  

Mladý módní tvůrce ČR 2018, Jihlava 
(oděvní, kosmetická a kadeřnická 
soutěž) 

5 kategorií 1. místo, 4M, A. Manglová, Emoce, 

1. místo, 2MO, B. Vargová, Pokrývky hlavy, 

2. místo, 3M, B. Korunková, Denim, 

2. místo, 2MO, C. Hlaváčková, Sportovní 
oděvy 

3. místo, 3M, L. Michálková, Sportovní 
oděvy 

3. místo, 3KO, T. Štípková, facepainting 

účast kadeřnic 

Studentský design 2019 1 4. místo, 4M, K. Zíková, laureát 

Ekonomická olympiáda, krajské kolo 29 postup do celostátního kola, 4E, S. 
Švecová 

Ekonomická olympiáda, celostátní 
kolo 

1 účast 

Výběrové řízení, SPŠD Plzeň 6  2. místo, 3E, N. Šeneková, 

4. místo, 3E, A. Brunátová 

Rozhoduj o Evropě, Eurocentrum, 
Plzeň 

2 1. místo, 4E, K. Suchá 

Soutěž v odborných studentských 
prezentacích v NJ, ZČU Plzeň 

1 2. místo, 4E, K. Suchá 

Angličtinář roku, online soutěž, 
Institut for Competencies 
Development, Rychnov n. K. 

15 účast 

Olympiáda v NJ – okresní kolo, 
Masarykovo gymnázium Plzeň  

1 účast 

Olympiáda v ČJ, SVČ Radovánek 
(MŠMT pro Plzeň) 

4 účast 

Soutěž KONTEXT ZČU Plzeň 
v porozumění anglickému textu – 
krajské kolo 

1 účast 

Řemeslo má zlaté dno 2019 1 účast 
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Název soutěže 
Účast  
(počet žáků) 

Umístění 

Mezinárodní soutěž Módna línia 
mladých 2019, SR, Prešov 

7 kategorií 1. místo, 4M, A. Manglová, kategorie Prádlo 

2. místo, 3M, L. Michálková, kategorie 
Sportovní oděvy 

Cena Prešovského kraje, 3M, B. 
Korunková, kategorie Volná tvorba 

Soutěž MOP ČR Přeměna odpadů na 
zdroje 2019 

2 týmy 3. místo, kolektiv třídy 2O 

Harmonie 2019, mistrovství SŠ ČR, 
Brno, AKAKOS 

3 3. místo, 3KB, M. Patočka, pánský střih 

Psaní na PC klávesnici – městské 
kolo, OA Plzeň 

3 účast 

Wella junior cup 2019, Praha  1 postup do finále, 3KA, M. Chotěborský 

Kraje pro bezpečný internet 2019 škola ISŠŽ získala 2. místo mezi SŠ Plzeňského 
kraje 

Koruna kreativity 2019, Praha – 
mistrovství ČR kadeřníků a 
kosmetiček - finále 

4 účast 

Beauty Cup 2019, Domažlice, SOU 
Domažlice a asociace FISY 

4 2. místo, 3KA, M. Chotěborský, pánský střih 
Fifty shadows of colours, 

3. místo, 3KA, K. Váchová, společenský 
dámský účes Fifty shadows of colours, 

1. místo, 3KO, A. Kostolányová, 
facepainting Fifty shadows of colours 

2) Sportovní soutěže 

– školní vánoční turnaj žáků ve volejbalu a florbalu, 

– školní velikonoční turnaj žáků ve futsalu a v ringu,  

– školní kolo soutěže ve fotbalu, beachvolejbalu a košíkové, 

– Florbal Chalenge. 

Aktivity žáků v mezinárodních programech 

Jazykový projekt v rámci projektu CÍL EÚS 2014-2020 

Ve středu 5. června 2019 v rámci námi připraveného jazykového projektu s názvem „Jedinečná 

planeta – Náš svět, náš domov“ navštívilo 25 žáků a učitelů z partnerské školy „Berufliches 

Schulzentrum Oskar-von-Miller“ z Nabburgu naši školu. Po uvítání ředitelkou školy společně 

shlédli prezentaci k ochraně životního prostředí připravenou žáky naší školy. V této prezentaci 

a následné diskusi se žáci zamýšlejí nad problémy životního prostředí a udržitelností životních 

podmínek na této planetě. Prezentace proběhla v anglickém jazyce. Po krátkém občerstvení 

a seznamování se jedna skupina německých a českých žáků vydala do Techmania Centre 

a druhá skupina vyrazila na prohlídku centra Plzně a Plzeňského podzemí. Po obědě si skupiny 

aktivity prohodily. Na závěr programu došlo k vyhodnocení kvízu, který žáci řešili v průběhu 

dne, k vyhlášení vítězů a rozdání odměn. Během návštěvy představitelé obou škol domluvili 

další spolupráci a setkání v Nabburgu v roce 2020. 

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 2018/2019 proběhla inspekční činnost ze strany ČŠI ve dnech 9. 1. až 14. 1. 

2019. Předmětem inspekční činnosti byla komplexní kontrola dodržování vybraných ustanovení 

školského zákona vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d) ŠZ. Nebylo zjištěno žádné porušení 

platné legislativy. 

 

 

 

„Malířák“ v Chanovicích 
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6. Činnost školy 

Zpráva o činnosti zapsaného spolku „Škroupovka“, z. s. za školní rok 2018/2019 

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

strannému 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 2018/2019 spolek disponoval finančními prostředky ze sponzorských darů, pře-

vážně 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 prezentaci školy, 

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

soutěže (módní přehlídky, kadeřnické a kosmetické soutěže), na výchovně vzdělávací akce 

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

dny „Zdraví a bezpečí“ a „Energie a životní prostředí“ a na realizaci odpočinkové místnosti pro 

žáky.   

Ing. Lada Walterová, předseda spolku Škroupovka 

Zpráva o činnosti školské rady 

Školská rada pracovala v tomto složení: 

Předseda: Mgr. S. Pokrupová,  

Zapisovatel: Mgr., Bc. L. Bešťák,  

Členové: K. Brumovská, S. Duchková, prom. ped., Mgr. J. Filípková, R. Mašek 

Ve školním roce 2018/2019 se školská rada sešla dvakrát ke svému jednání. Členové se vyjádřili 

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

organizace za školní rok 2018. 

Mgr. Soňa Pokrupová, předseda školské rady 

Řešení stížností 1 

Důvodných 0 

Částečně důvodných 1 

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 2018 

Spolupráce s Domovem pro seniory u sv. Jiří, Plzeň září – prosinec 2018 

Vernisáž výstavy v Chanovicích  říjen 2018 

Akademie řemesel, Rokycany říjen 2018 

Od vzdělání k zaměstnání, Domažlice říjen 2018 

Stříhání v DOZP Nováček říjen 2018 

Prezentace oborů vzdělávání, Tachov listopad 2018 

Den otevřených dveří ISŠŽ, Plzeň, kadeřnická a kosmetická soutěž pro ZŠ listopad 2018 

Posviť si na budoucnost, Plzeň Depo2015, design week Depo2015 listopad 2018 

Akademie řemesel, Klatovy listopad 2018 

Klíč k příležitostem, Plzeň KD Peklo listopad 2018 

Stříhání dětí DD Plzeň listopad 2018 

Stříhání klientů v Domovince listopad 2018 

Spolupráce s Domovem pro seniory u sv. Jiří, Plzeň leden – květen 2019 

Den otevřených dveří ISŠŽ, Plzeň, kadeřnická a kosmetická soutěž pro ZŠ únor 2019 

Individuální DOD ISŠŽ, Plzeň únor 2019 

Enersol, módní přehlídky únor 2019 

Výstava a Workshop ART3, Plzeň Depo2015 březen 2019 

Prezentace školy, KÚ PK, ocenění učitelů PK hejtmanem PK březen 2019 

Quadriennale, Praha – mezinárodní přehlídka scénické a kostýmní tvorby, 
prezentace školy 

červen 2019 

Slavnostní předání maturitních vysvědčení žákům studijních oborů  červen 2019 

Ručičky kraje červen 2019 

Slavnostní předání výučních listů žákům učebních oborů červen 2019 

Zpráva o činnosti žákovského parlamentu 

Na škole pracuje již více než dva roky žákovský parlament. Jeho členové (zástupci většiny 

tříd) se schází pravidelně jednou za čtrnáct dní. Žáci mají možnost se aktivně zapojit do or-

ganizace chodu školy. Na devadesátiminutových zasedáních podávají návrhy na změny (od-

počinková místnost, pravidla přezouvání, rozložení přestávek, Wi-Fi ve školních budovách, 

termíny kurzů), spolupracují s učiteli na přípravě projektových dnů (Den jazyků, Den zdraví 

a bezpečí). V některých případech se pak na realizaci jimi navržených změn aktivně podílí 

řada žáků (nejen členů parlamentu), například v letošním školním roce se jim podařilo pod 

vedením paní učitelky Ing. Lenky Sutrové přeměnit běžnou učebnu na úžasnou relaxační 

místnost pro studenty.  

Koordinátorka ŽP Dagmar Bystřická 
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7. Závěrem 

Škola realizovala projekt 66. výzvy IROP a výzvy MŠMT ČR Šablony do škol I. Projekty se 

týkaly bezbariérovosti školy, vybudování přírodovědné učebny pro žáky a dalšího profesního 

rozvoje pedagogů. Projekt 66. výzvy IROP byl dokončen, i když se nám nepodařilo vybudovat 

výtah, bezbariérovost jsme v budově Škroupova vyřešili pomocí „schodolezu“. Šablony budou 

pokračovat i ve školním roce 2019/2020. Škola připravila projekt Šablony II. a dokončila školní 

akční plán.  

V tomto školním roce byla opět připravena celá řada filmových představení, návštěv divadel 

a vernisáží. Žáci se zúčastňovali soutěží a aktivit, jejichž atmosféru i výsledky můžete vidět na 

fotografiích na webové stránce školy a facebooku. Připravili jsme dva dny otevřených dveří. 

V listopadovém termínu byla součástí dne otevřených dveří soutěž „Střihni si film“ pořádaná ve 

spolupráci se zaměstnanci Barrandov Studio a ostatními středními školami Plzeňského a Karlo-

varského 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 odbornosti 

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 republiku. 

Žáci třetích ročníků oboru Kadeřník skládali standardní celorepublikové závěrečné zkoušky 

v červnu 2019. Absolventi obdrželi kromě výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce také 

dokument Europass – dodatek k osvědčení v českém a anglickém jazyce.  

Žákům 1. ročníku oboru Kosmetické služby byly zajištěny sety a kufříky s vybavením, aby moh-

li ihned při nástupu na vyučování začít rozvíjet praktické dovednosti. Zprostředkovali jsme žá-

kům odborná školení a stáže pro další zvýšení jejich odbornosti ve spolupráci s našimi partnery 

(Londa, Elgon, Schwarzkopf, Saloos, SynCare, Ryor, For Life aj.). 

Absolventi studijních oborů obdrželi kromě maturitních vysvědčení také dokument Europass – 

dodatek k osvědčení v českém a anglickém jazyce. Žáci 2. a 3. ročníků oborů Bankovnictví a po-

jišťovnictví, Asistent v právní a podnikové sféře, Návrhář, Kosmetické služby a 1. ročníků oboru 

Podnikatel absolvovali v průběhu roku dvoutýdenní řízenou odbornou praxi v rozmani-

tých podnicích, provozovnách a institucích v Plzeňském kraji. Cílem odborné praxe je 

prohlubování odborných kompetencí potřebných pro výuku i praxi, rozvoj sociálních, psycholo-

gických a komunikačních dovedností a zejména realizace odborných praktických činností v rám-

ci zaměření žáků. Vybraní žáci se podle svého zaměření zúčastňovali odborných soutěží, kde 

získali mnohá ocenění. 

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

zeňského kraje bylo v průběhu celého školního roku financováno mnoho učebních pomůcek, 

např. kuličková masáž, galvanická žehlička, ultrazvuková špachtle pro obor kosmetické služby. 

Pro obor kadeřník byla zrekonstruována učebna na MPV Křimická 3, pořízen interaktivní set, 

stříhací strojky, kulmy, fény, iontová krepovačka a titanové žehličky. Byla provedena obměna 

vyučovacích pomůcek pro tělesnou výchovu, zakoupen nový dataprojektor, výukové sw 

SMART, pračka, sušička, apod.  
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Opravy v budově Škroupova 13: 

odstranění závad hromosvodů po provedené revizi, zajištění havarijního stavu střešní 

krytiny, čištění kanalizačních stupaček, seřízení, promazání a kontrola těsnosti 840 

okenních křídel, údržba a vyprázdnění lapače tuku, dodávka a montáž přechodových 

plechů, výměna klik a okenního těsnění, čištění výměníků TUV a ÚT, výmalba, výměna 

podlahové krytiny v učebně č. 6. 

Opravy v budově Křimická 3: 

nouzové osvětlení, vstupní dveře a systém domácího telefonu, rozvaděč, hromosvody, 

střešní svod, výmalba. 

Z investičního fondu bylo ve školním roce financováno technické zhodnocení budovy Křimická 

3 – stavební úpravy 2. a 3. NP včetně elektroinstalací v částce 664 908,72 Kč, vybudování nové 

učebny oboru kadeřník ve 2. NP v částce 270 712,40 Kč. V budově školy Škroupova 13 pro-

běhla instalace a konfigurace Wi-Fi 1. etapa v částce 122 744,82 Kč, zakoupení nového serveru 

DELL PwerEdge R330 v hodnotě 68 958,00 Kč, pořízení podlahového mycího stroje v hodnotě 

57 898,50 Kč. 

Investiční fond byl v roce 2018 navýšen o účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku v hodnotě 583 408,00 Kč a o návratnou finanční výpomoc od zřizovatele ve výši 

951 773,70 Kč a dotaci IROP ve výši 896 393,52 Kč a neinvestiční výdaje 309 857,30 Kč. 

Celková částka čerpání z IF v roce 2018 činila 1 622 732,42 Kč. 

Za účetní rok 2018 škola vykázala hospodářský výsledek ve výši 20 200,11 Kč. Do rezervního 

fondu bylo přiděleno 16 200,11 Kč a do fondu odměn 4 000,00 Kč. 

Úkoly, které jsme si stanovili v tomto školním roce, byly splněny. Při hospodaření s finančními 

prostředky byly dodržovány zásady účelovosti, hospodárnosti a efektivity. 

 

Pražské Quadriennale – zahraniční návštěvníci si prohlížejí práce žáků školy 
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II. Výroční zpráva o hospodaření školy 

A. Přehled o hospodaření k 31. 12. 2017 (v Kč) 

a) Příjmy 

1. Celkové příjmy 41 018 240,62 

Příjmy z hospodářské činnosti 387 551,58 

Ostatní příjmy 40 630 689,04 

 

1. Investiční výdaje celkem 1 622 732,42 

2. Neinvestiční výdaje celkem, a z toho: 40 998 040,51 

– Náklady na platy pracovníků školy 24 200 902,00 

– Ostatní osobní náklady 310 480,00 

– Zákonné odvody, zdravotní a sociální pojištění 8 244 233,00 

– Výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky 506 344,34 

– Ostatní provozní náklady  7 736 081,17 

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 29. 11. 2018 provedl zřizovatel kontrolu dle § 9 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů, jejímž předmětem bylo nakládání 

s majetkem PK a dodržování směrnic PK o zadávání veřejných zakázek s ohledem na po-

vinnost uveřejňovat údaje o VZ, dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru). Nebylo zjištěno 

porušení obecně závazných právních předpisů. 

Ve dne 2. 1. – 4. 2. 2019 proběhla fyzická kontrola RRRS Jihozápad projektu Modernizace a 

inovace výuky odborných předmětů a praktického vyučování v ISŠŽ Plzeň, Škroupova 13. 

V rámci administrativní a fyzické kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla 

udělena žádná administrativní opatření. 

Dne 5. 2. 2019 byla vykonána kontrola pracovnicemi VZP ČR. Předmětem kontroly bylo 

dodržování povinností vyplývající z platné legislativy. Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 

Kopie účetních výkazů k 31. 12. 2018 (výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní 

závěrce). 

ICT plán školy 2018. 
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Datum zpracování zprávy: 4. října 2019 

 

Výroční zpráva byla schválena na schůzce školské rady dne 9. 10. 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Věra Ulčová 


