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I. Výroční zpráva o činnosti školy 
 

1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  
Název školy, adresa: Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, 
  Škroupova 13 

 Škroupova 209/13, 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 

Kontakty: 
číslo telefonu: 377 235 389 
e-mail: skola@issziv.cz 
www stránky: www.issziv.cz 
jméno ředitele školy: Mgr. Soňa Pokrupová 
jména zástupců ŘŠ: Mgr. Bc. Luboš Bešťák 

 Ing. Bc. Markéta Mauleová 

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

13. 1. 2020 č. j. MSMT-2222/2020-2 
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1.1 Vzdělávací programy školy 

Kód Obor ŠVP 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 

6941L/01 Kosmetické služby Kosmetické služby 

8241M/07 
Modelářství a návrhářství 
oděvů 

Návrhář 

3143M/01 Oděvnictví Oděvní a interiérový design 

6341M/01 Ekonomika a podnikání Bankovnictví a pojišťovnictví 

Asistent v právní a podnikové sféře 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou – nástavbové 

6441L/51 Podnikání Podnikatel 

Obory vzdělání s výučním listem  

6951H/01 Kadeřník Kadeřník, kadeřnice 

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

1.2 Součásti školy k 30. 9. 2020 

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 644 578 66 59,170 53 47,920 

Celkem 1060 644 578 66 59,170 53 47,920 
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1.3 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. 
2020 

k  
30. 9. 
2020 

k 
31. 8. 
2021 

k  
30. 9. 
2020 

k  
31. 8. 
2021 

3143M/01  Oděvnictví 44 41 44 41 

4* 24,00 8241M/07  Modelářství  

a návrhářství oděvů 
52 51 52 51 

6341M/01  Ekonomika 
a podnikání 

109 109 109 109 4 27,25 

6951H/01  Kadeřník 178 174 178 174 6 29,67 

3158H/01  Krejčí 0 0 0 0 0 0 

6941L/01  Kosmetické služby 99 97 99 97 4 24,75 

6441L/51  Podnikání 96 85 96 85 4 24,00 

Celkem 578 557 578 557 22 25,93 

* Třídy víceoborové: 1., 2., 3. a 4. ročník, Oděvnictví a Modelářství a návrhářství oděvů. 
 

1.4 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. 
2020 

forma 
studia 

k  
31. 8. 
2021 

forma 
studia 

6441L/51 Podnikání 0 dálková 0 dálková 0 0 

Celkem 0 dálková 0 dálková 0 0 
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2 ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH (STAV K 30. 6. 2021) 
 

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 

67/59,670 52/46,920 46/6 20,29 44 

2.1 Další údaje o pedagogických pracovnících 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek 
Kvalifikace – stupeň vzdělání, 

obor, aprobace, DPS 

Učitelka OV                      0,400 ÚSO 

Učitelka                             0,857 VŠ, FEK ZČU 

Učitelka OV                      1 VŠ, PF ZČU, VL 

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

Učitelka                             1 VŠ, PF ZČU, ČJ 

Učitelka PV                       1 VŠ, PF ZČU, VL 

Učitelka                             1 VŠ, PF, CH, MA 

Učitelka OV                       1 VOŠ, ÚSO, VL 

Učitelka                        1 VŠ, PF ZČU, VL 

Učitelka   OV                           1 VŠ, PF ZČU, VL 

Učitel                                  1 VŠ, PF ZČU, VV 

Učitelka                             1 VŠ, PF, ON, TV 

Učitelka                             1 VŠ, PF ZČU, CH, BI 

Učitelka                             1 VŠ, PF, RJ, NJ, AJ 

Učitelka                             1 VŠ, ČZU, FEK, DPS 

Učitelka                             0,571 VŠ, ČVUT, DPS 

Výchovný poradce           1 VŠ, PF, ČJ, D 

Učitelka                             0,762 VŠ, PF, AJ, SJ 

Učitel                                 1 VŠ, PF ZČU, VT, TV 

Učitelka                             1 VŠ, PF, TV, Z 

Učitelka                             1 VŠ, PF ZČU, AJ 

Učitelka OV                       1 VŠ, ČZU (pedagogika), VL 

Učitelka                             1 VŠ, PF ZČU, AJ, VV 

Učitelka                                     1 VŠ, ČZU, FEK, DPS 
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Pracovní zařazení, funkce Úvazek 
Kvalifikace – stupeň vzdělání, 

obor, aprobace, DPS 

Učitel                                0,262 ÚSO 

Učitelka                            0,548 VŠ, PF ZČU, VV 

Učitel                                0,857 VŠ, FP ZČU, DPS 

Učitelka                           1 VŠ, PF ZČU, ČJ, D 

Učitelka                            0,691 VŠ, ZČU, VL, DPS 

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

Učitelka OV                      1 ÚSO, SpgŠ, VL 

Učitelka OV                      1 VŠ, ČZU (pedagogika), VL 

Učitel                                1 VŠ, UK (pedagogika) TV 

Ředitelka školy 1 VŠ, PF ZČU, CH, BI 

Učitelka                            0,286 VŠ, AMU, výkonný umělec 

Učitelka                            1 VŠ, FEK ZČU 

Učitelka                            1 VŠ, TU, DPS 

Učitelka                                   1 VŠ, PF ZČU, NJ, D, AJ 

Učitelka OV                     1 ÚSO, PF ZČU, VL 

Učitelka                            1 VŠ, PF ZČU, NJ, VV 

Učitelka                            1 VŠ UK (pedagogika), PSY, Zdrv 

Učitelka OV                     1 ÚSO, VL 

Učitelka                            0,762 VŠE, FEK (pedagogika), SÚT 

Učitelka                            0,524 VŠ, PF, RJ, D, ON 

Učitelka OV                     1 VŠ, PF ZČU, VL 

Učitelka OV                    1 ÚSO, VL, DPS 

Učitel                                       1 VŠ, PF ZČU, VT 

Učitelka                            0,524 VŠ, PF ZČU, AJ 

Učitelka                            0,762 VŠ, TU, DPS 

Učitelka                                 1 VŠ, MU (pedagogika) 

Učitelka                           1 VŠ, TU, OP 

Zástupce ŘŠ pro PV         1 VŠ, DPS 

Učitel                                 1 VŠ, TU, DPS, OP 

 
Údaje o asistentech pedagoga  
V tomto školním roce ve škole nepracoval žádný asistent pedagoga. 

2.2 Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Počet akcí v průběhu školního roku: 38 
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Počet zúčastněných pedagogů: 107 
 
Vzdělávací aktivity:  
 
AJ – Holidays and festivals, AJ – Basic of English, AJ – I know English but, Obtížné situace a 
konflikty na školách a jejich zvládání, Studium pro ředitele škol, Kurz angl. jazyka pro 
začátečníky, Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga, Komplexní práce s třídním 
kolektivem, Prevence rizik chování, Psychohygiena učitele, Aktivizující výuka aneb didaktická 
strategie „líného učitele“, Finanční plánování rodiny, Úvod do motivačně intervenční práce 
s dospívajícími, Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ, Zvládání námitek a jednání 
v obtížných situacích ve škole, Právní aspekty komunikace mezi školou a rodiči, Učíme se učit, 
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet, Třídní učitel – nejlepší znalec třídy, Základy 
programování v Pythonu, Microsoft Excel-manažerská analýza tabulek, Myšlenkové mapy 
ve výuce, Formativní versus sumativní hodnocení, Microsoft Excel – kurz pro experty, Kurz 
efektivního učení – Metoda 3T, Python a Django – tvorba a nasazení aplikací, Formativní 
hodnocení, Osobnostní a sociální rozvoj učitele, Digitální nástroje a dovednosti učitele, Řízení 
a ovlivňování lidí, motivace, vztahy a komunikace, Americká historie a kultura, Základní kurz 
fotografování, Kurz Adobe Photoshop, Kurz Trimble SketchUP, Microsoft Word – pro 
pokročilé, Google Classroom.  
 
 
Finanční náklady vynaložené na DVPP činily 164 512,00 Kč. 
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2.3 Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

Předmět 
Celkový počet 

hodin odučených 
týdně 

Z toho odučených 
aprobovaně 

Anglický jazyk 132 129,5 

Bankovnictví a pojišťovnictví, Mezinárodní 
finance a bankovnictví, Veřejná správa 

6 6 

Český jazyk a literatura 67 67 

Dějepis 10 10 

Dějiny výtvarné kultury 7 7 

Ekonomika, Učební praxe 49,5 42,5 

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

28 25 

Grafický design, Počítačové aplikace 12 12 

Fyzika, Chemie, Základy přírodních věd, Základy 
ekologie 

28 27 

Informatika 41 41 

Interiérová tvorba, Interiérový a oděvní ateliér, 
Oděvní ateliér 

58 58 

Konstrukce oděvů, Modelování oděvů 12 12 

Kosmetika, Materiály 11 11 

Matematika 53 53 

Management a marketing, Marketing a 
management, Bankovní management a 
marketing 

15 15 

Materiály, Technologie 20 20 

Navrhování, Styling a modeling 20 20 

Německý jazyk 28 28 

Občanská výchova, Etiketa a komunikace 30 28 

Oděvní technologie, Oděvní materiály 10 10 

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

23 23 

Právo 12 8 

Psychologie, Psychologie a sociologie, 
Psychologie a společenská výchova 

13 13 

Ruský jazyk 3 3 



 

12 
 

 

Předmět 
Celkový počet 

hodin odučených 
týdně 

Z toho odučených 
aprobovaně 

Obor Krejčí 0 0 

Obor Kadeřník 246 246 

Obor Kosmetické služby 84 84 

Celkem 330 330 

 

3 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

3.1 Přijímací řízení do denní formy studia  

 

Počet uchazečů 
přihlášených 

celkem 

Počet podaných 
odvolání proti 

nepřijetí ke 
studiu 

Počet žáků, 
kteří skutečně 
nastoupili do 

1. ročníku 

Počet žáků 
přijatých do 

vyššího ročníku 
(na základě 

rozhodnutí ŘŠ) 
1. kolo 

PŘ 
další 

kola PŘ 

Celkem 520 6 138 216 2 

3.2 Přijímací řízení do ostatních forem studia  

 

Počet uchazečů 
přihlášených 

celkem 

Počet podaných 
odvolání proti 

nepřijetí ke 
studiu 

Počet žáků, 
kteří skutečně 
nastoupili do 

1. ročníku 

Počet žáků 
přijatých do 

vyššího ročníku 
(na základě 

rozhodnutí ŘŠ) 
1. kolo 

PŘ 
další 

kola PŘ 

Celkem 36 17 4 30 0 

 
  

Tělesná výchova 50 50 

Účetnictví 23 23 

Zdravověda 14 14 

Celkem 775,5 756 
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3.3 Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých oborů denní formy studia 

Kód a název oboru 

Počet žáků 
přihlášených 

celkem 

Počet 
odvolání 

proti 
nepřijetí 

Počet žáků, 
kteří 

skutečně 
nastoupili 

Počet 
tříd 

Z toho 
víceoborové 

třídy 

1. kolo 
PŘ 

další 
kola PŘ 

3143M/01 Oděvnictví 37 0 18 16 0,5 ano 

6341M/01 Ekonomika 
a podnikání 

93 0 33 31 1 ne 

8241M/07 Modelářství 
a návrhářství oděvů 

14 6 0 15 0,5 ano 

6941L/01 Kosmetické 
služby 

79 0 23 32 1 ne 

6951H/01 Kadeřník 194 0 49 61 2 ne 

3158H/01 Krejčí 11 0 0 0 0 ne 

6441L/51 Podnikání 
(denní forma studia) 

92 0 15 61 2 ne 

3.4 Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých oborů v ostatních formách studia včetně 
nástavbového studia 

Kód a název oboru 

Počet žáků 
přihlášených 

celkem 

Počet 
odvolání 

proti 
nepřijetí 

Počet žáků, 
kteří 

skutečně 
nastoupili 

Počet 
tříd 

Z toho 
víceoborové 

třídy 

1. kolo 
PŘ 

další 
kola PŘ 

6441L/51 Podnikání 
(dálková forma studia) 

36 17 4 30 1 ne 
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4 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ  

4.1 Prospěch 

Prospěch žáků celkem (včetně závěrečných ročníků) Počet žáků % 

Žáci celkem (k 31. 8. 2021) 557 100,00 

Prospěli s vyznamenáním 91 16,34 

Prospěli 430 77,20 

Neprospěli 36 6,46 

Neklasifikováni 0 0 

 

4.2 Chování a docházka  

Počet žáků 
k 31. 8. 

2021 
(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. 

557 31 347 56,278 6853 10,027 28 31 57 

 

4.3 Výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek 

Kód a název oboru 

Maturitní zkouška (zkušební období 2021) 

Žáci konající 
zkoušky 
celkem 

Prospěli 
s vyzname-

náním 
Prospěli Neprospěli Nekonali 

6341M/01 Ekonomika 
a podnikání 

25 1 18 6 0 

6941L/01 Kosmetické 
služby 

15 6 5 4 0 

8241M/07 Modelářství 
a návrhářství oděvů 

10 2 5 3 0 

3143M/01 Oděvnictví 9 2 6 1  

6441L/51 Podnikání 28 4 17 7 0 

Celkem 87 15 51 21 0 
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Druh zkoušky 

Profilová část 

Žáci konající 
zkoušky celkem 

Vykonal úspěšně Vykonal neúspěšně 

Odborný výcvik (praktická 
zkouška) 

15 15 0 

Účetnictví (praktická 
zkouška) 

53 51 2 

Interiérová a oděvní tvorba 
(praktická zkouška) 

9 9 0 

Navrhování (maturitní 
práce a její obhajoba) 

10 10 0 

Interiérová tvorba 
(maturitní práce a její 
obhajoba) 

9 9 0 

Kosmetika 15 15 0 

Zdravověda 15 13 2 

Dějiny výtvarné kultury 10 10 0 

Konstrukce oděvů 19 19 0 

Ekonomika 53 52 1 

Management, marketing 
a právo 

28 26 2 

Právo 25 22 3 

Český jazyk a literatura 2 2 0 

Anglický jazyk 7 7 0 

Celkem 270 260 10 

 

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 48 19 28 1 1 

3158H/01 Krejčí 0 0 0 0 0 

Celkem 48 19 28 1 1 
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4.4 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami 

Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy 

Sluchové postižení 0 - 

Zrakové postižení 1 4. 

S vadami řeči 0 - 

Tělesné postižení 3 1., 2., 3. 

S kombinací postižení 1 2. 

S vývojovými poruchami učení 5 1. - 4. 

Autismus 0 - 

 

4.5 Hodnocení výsledků výchovného poradenství 

Spolupráce s orgány státní správy i s nestátními organizacemi 

• pedagogicko-psychologické poradny (PPP) 

• střediska výchovné péče (SVP) 

• speciálně pedagogická centra (SPC) 

• centra 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. ročníků a jejich rodiče o činnosti PPP, SPC, SVP a o možnosti využívání jejich služeb.  
 
Spolupracuji s vedením školy a třídními učiteli a velmi úzce spolupracuji s metodikem prevence 
při řešení rizikového chování žáků. 
 
Zvýšenou pozornost věnuji žákům se specifickými poruchami učení a žákům s doporučením 
školského poradenského zařízení; metodicky a organizačně pomáhám zajišťovat podmínky pro 
jejich vzdělání a výchovu. 
 
Poradenská činnost 
Jednala jsem s rodiči žáků s výchovnými nebo vzdělávacími problémy. Poskytovala jsem 
individuální konzultace žákům v krizi a pomáhala jsem 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. Pomáhala jsem při adaptačních problémech žáků 
1. ročníků a pracovala jsem na individuálních vzdělávacích plánech a plánech pedagogické 
podpory. 
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Osobnostní rozvoj mládeže (psychický i fyzický) 
Sledovala jsem žáky se SVP. Pomáhala jsem při řešení rodinných a sociálních problémů 
a koordinovala jsem problémy rodina – žák – škola. 
 
V tomto školním roce jsem se zaměřila převážně na projevy absentérství. Soustředila jsem se 
na navázání kontaktu se zákonnými zástupci problémových žáků a snažila se prohloubit jejich 
spolupráci se školou. Řešila jsem žáky se zdravotními problémy a žáky s různými rodinnými 
problémy, dále se vyskytly projevy nevhodného chování vůči spolužákům i vyučujícím. 
 
Práce pedagoga je velmi náročná a klade vysoké nároky na každého z nás. Stále totiž narůstá 
počet žáků se SVP. Jedná se nejen o žáky s dys poruchami, ale roste i počet žáků se zdravotními 
problémy.  
 
Přibývají žáci, kteří jsou v péči odborných lékařů, zejména psychiatrů, protože se např. 
nedokáží vyrovnat se zátěžovými situacemi. K těmto žákům je potřeba přistupovat 
individuálně, zároveň však musíme dbát na to, aby plnili své povinnosti a zvládali rozsah učiva 
daný RVP. 
 
V minulých letech jsme uskutečňovali třídenní seznamovací kurzy 1. ročníků, které jsou velkým 
přínosem jak pro žáky, tak i pro jejich třídní učitele. Učitelé mají možnost vidět své žáky v jiném 
než školním prostředí, poznávají je v různých situacích, mohou sledovat jejich reakce. Žákům 
kurzy jednoznačně pomáhají rychleji navazovat vztahy a začlenit se do kolektivu třídy. Bohužel 
v současné epidemiologické situaci nelze pobytové kurzy pořádat, proto jsme připravili 
alespoň seznamovací den, který proběhl 7. září 2020. 
 
Mgr. Šárka Koldová, výchovný poradce 

4.6 Hodnocení výsledků kariérového poradenství 

Náplní práce kariérového poradce je poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům. 
Komunikuje s nimi, pomáhá jim při výběru dalšího vzdělávání, při volbě povolání, pomáhá jim 
zorientovat se na trhu práce. S žáky řeší problémy spojené s nevhodně zvoleným oborem, 
konzultuje přestupy z oboru na obor v rámci školy, případně společně se žáky zvažuje možnost 
volby jiného typu školy.  
 
V průběhu školního roku jsem řešila především předčasné odchody žáků z naší školy. 
Zprostředkovala jsem žákům posledních ročníků informace o navazujícím studiu, s některými 
jsem konzultovala volbu vysoké školy. 
 
Mgr. Šárka Koldová, kariérový poradce 

4.7 Hodnocení činnosti školního metodika prevence rizikového chování žáků 

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 osvojování norem mezilidských vztahů založených na principech respektujících individualitu 
každého jedince, rozvíjí u nich pozitivní mezilidské vztahy a tolerantní jednání.  
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Konkrétní cíle preventivního působení jsou zapracovány do školních vzdělávacích programů 
a učitelé 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, Občanské výchovy a Zdravovědy se zaměřili především na prevenci kriminality 
dětí a mládeže, prevenci závislostního chování, znaky sociálně patologického prostředí, 
prevenci šikany, zásady zdravého a bezpečného sexuálního chování, zásady zdravého 
životního stylu, na vztahy v rodině a mezi vrstevníky a další.  
 
V únoru jsem zahájila studium Specializačního kurzu prevence rizikového chování. Jako školní 
metodička prevence, jsem se v tomto „netradičním“ on-line školním roce zaměřila převážně 
na problematiku způsobenou distanční výukou. U problematických žáků jsem zjišťovala příčinu 
vysokého počtu zameškaných hodin. V důsledku uzavření škol vlivem epidemie nemoci Covid-
19 se objevovali u žáků úzkostné stavy z důvodu sociální izolace a pocitu nezvládnutí studia.   

Během školního roku jsem spolupracovala s třídními učiteli, zástupci ŘŠ, ŘŠ a se zákonnými 
zástupci žáků, výchovným a kariérovým poradcem. 
 
Seznamovací den pro žáky 1. ročníků 
Žáci prvních ročníků (1E, 1KO, 1MO, 1KA a 1KB) absolvovali seznamovací den v prostorách 
školy a jejího okolí. Jeho cílem bylo, aby se žáci prvních ročníků vzájemně poznali a 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 komunikovat a spolupracovat a zbavili se ostychu z neznámého 
prostředí. Seznamovací akce prvních ročníků vidím jako jeden ze základních úkonů v rámci 
aklimatizace žáků v novém prostředí a k vybudování zdravého klimatu třídy. 
 
V oblasti všeobecné prevence proběhly následující akce:  

• projekt Kraje pro bezpečný internet  

• podzimní Srdíčkové dny na pomoc vážně nemocným a postiženým dětem v České 
republice – charitativní akce 

 
V rámci primární prevence byla připravena řada akcí pro žáky, které nebylo možné zrealizovat 
z důvodu Mimořádných opatření MZ v důsledku epidemiologické situace. 
 
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.  
 
Ing. Lada Walterová, školní metodik prevence 
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4.8 Hodnocení činnosti koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Environmentální vzdělávání žáků probíhalo ve školním roce 2020/2021 zejména 
v samostatném předmětu Základy ekologie (první ročníky oboru Ekonomika a podnikání, 
Kosmetické služby a v nástavbovém studiu Podnikání) a dále v předmětu Základy přírodních 
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. 
 
Cílem aktivit bylo učit žáky uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské 
společnosti na přírodě a na stavu životního prostředí a porozumět zákonitostem biosféry. 
Zabývali jsme se 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. 
 
V červnu se nám podařilo zrealizovat projektový den na Šumavě v rámci projektu Vzdělání 4.0 
v Plzeňském kraji. Žáci naší školy společně se žáky ZŠ Chrást navštívili vlčí výběh v Srní a vodní 
elektrárnu na Čeňkově pile.  
 
V závěru školního roku proběhlo několik týmových aktivit ve venkovním prostředí (turistika 
v okolí Boleveckých rybníků a plzeňských řek, sportovní aktivity ve venkovním prostředí a 
týmové aktivity na školní zahradě). 
 
Další plánované akce se zaměřením na EVVO bohužel nebylo možné z důvodu epidemiologické 
situace a mimořádných opatření MZ zrealizovat.  
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Škola byla i v tomto školním roce členem sítě škol M.R.K.E.V. 
 
Mgr. Markéta Husáková, koordinátor EVVO 

4.9 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 

Prevence kriminality, 

Bezpečný kraj 

Krizové řízení 
PK 

20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 

Podpora preventivních aktivit a 
výchovy k toleranci, 

Budeme spolu 2020 

OŠMS PK 15 000,00 Kč 0,00 Kč 

Podpora preventivních aktivit a 
výchovy k toleranci, 

Kompetentní školní metodik 
prevence (2021) 

OŠMS PK 13 000,00 Kč 0,00 Kč 

Šablony ISŠŽIV 2019, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016
513  

období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021 

MŠMT ČR 1 484 635,00 Kč 0,00 Kč 

Projekt Vzdělávání 4.0 
v Plzeňském kraji, reg.č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019
021  

období 11.1.2021 – 31.8.2021 

MŠMT ČR 2 990 714,72 Kč 0,00 Kč 

 
Údaje o mezinárodní spolupráci 
Spolupráce z důvodu celosvětově zhoršené epidemiologické situace neprobíhala. 

4.10 Spolupráce školy se sociálními partnery 

Spolupráce probíhala se smluvními pracovišti, na kterých se připravovali žáci a žákyně oboru 
Kadeřník (Kadeřnictví a vlasová kosmetika Elišky Otavové, Eva Hair Studio Evi Taubenhanslové, 
Ambassador salon paní M. Kfelířové, Kadeřnické služby paní H. Klůcové, Kadeřnictví Monika 
Mrázová). 
 
Tradičně probíhala spolupráce s úřadem práce v Plzni. Pracovník vztahů k veřejnosti 
spolupracoval též s Regionální HK a Hospodářskou komorou ČR. 
 
Dále škola spolupracovala s Centre for Modern Education, nakladatelstvím Fraus, Oxford 
University Press, KCVJŠ, Plzeň, sady 5. května 42 a Info Kariérou – Informačně vzdělávacím 
střediskem Plzeňského kraje. 
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Mezi významné sociální partnery školy se řadí Živnostenský úřad Plzeň, Kooperativa a.s. 
pojišťovna Plzeň, Finanční úřad Plzeň – město, ZČU FUD, Ametyst, CpKP, Diakonie ČCE. 
 
Škola se i v tomto školním roce zapojovala do online akcí pořádaných ve spolupráci 
s Akakos.cz, AKO ČR – asociace sdružující učební a studijní obory Kadeřník a Kosmetické služby 
z celé ČR a s Asociací oděvních škol. 
 
Spolupracovali jsme s firmami Wella, Londa, Ryor, For Life a Madaga, Coneta, Mako, Cedro 
Sole, L´Oreal, BES, Salvus, Saloos, SynCare, Schwarzkopf, VOKAPO, Cmíral – Kadeřnické 
potřeby, které zajišťují materiální zabezpečení kosmetického salonu a kadeřnictví. 
 
V rámci výuky odborných předmětů a odborného výcviku oborů vzdělání Kadeřník a 
Kosmetické služby se žáci a žákyně účastnili několika produktových školení a seminářů on-line 
formou. 
 
V letošním školním roce bohužel žáci nemohli poskytovat v důsledku hygienických nařízení 
kosmetické a kadeřnické služby klientům Domova pro osoby se zdravotním postižením 
Nováček, Domova sv. Jiří pro seniory a dětského domova Domino. Na spolupráci se budeme 
těšit v dalším školním roce. 
 

 

4.11 Účast v soutěžích 

Většina odborných soutěží pro žáky byla ve školním roce 2020/2021 v důsledku rozšíření 
onemocnění Covid–19 zrušena. 
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Ve školním roce 2020/2021 proběhlo on-line krajské kolo Ekonomické olympiády Plzeňského 
kraje, kterého se zúčastnilo celkem 11 studentů naší školy. 
 
Škola se v rámci ICT vzdělávání žáků zapojila do projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj, ve 
kterém se nám opět podařilo obhájit první místo v kategorii středních škol a obdrželi jsme 
dotaci na zvýšení kybernetické bezpečnosti školy. 
 
Učitelé odborného výcviku oboru vzdělání Kadeřník připravili pro žáky školní kola soutěží 
v účesové tvorbě.  
 
Sportovní soutěže se z důvodu mimořádných opatření neuskutečnily. 
 

 

4.12 Další vzdělávání 

• kurzy k doplnění základního vzdělání:  0 

• rekvalifikační kurzy:  0 

• odborné kurzy: 0 
 

5 ČINNOST ŠKOLY 

5.1 Zpráva o činnosti spolku Škroupovka, z.s.  

Posláním spolku je podporovat školní a mimoškolní aktivity žáků školy ve snaze napomáhat 
všestrannému rozvoji žáků po stránce duchovní, duševní, tělesné i sociální. 
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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 2020/2021 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 pro žáky s vyznamenáním, přispěl maturitním 
a závěrečným ročníkům ke slavnostnímu ukončení studia a podílel se finančním příspěvkem 
na prezentaci školy. 
 
Ing. Lada Walterová, předsedkyně spolku 

5.2 Zpráva o činnosti školské rady 

Školská rada pracovala do 9. 6. 2021 v tomto složení: 
Předseda: S. Šatrová 
Zapisovatel: L. Bešťák,  
Členové: K. Brumovská, S. Duchková, J. Filípková, R. Mašek 

Školská rada pracovala od 10. 6. 2021 v tomto složení: 
Předseda: S. Šatrová 
Zapisovatel: L. Bešťák,  
Členové: S. Duchková, J. Habžanský, E. Moricová, V. Tichý 

Ve školním roce 2020/2021 se školská rada sešla dvakrát ke svému jednání. Na prvním 
zasedání školské rady členové schválili výroční zprávu o činnosti organizace za školní rok 
2019/2020. Na základě OOP č. j.: MSMT – 40610/2020-1 bylo prodlouženo funkční období 
školské rady o dobu nouzového stavu (který trval do 11. 4. 2021) a 3 měsíce po skončení 
tohoto nouzového stavu (tj. do 11. 7. 2021). Volby do školské rady se konaly 9. 6. 2021. 
Na prvním povolebním zasedání školské rady, které se konalo 28. 6. 2021, byl schválen jednací 
řád a dodatek ke školnímu řádu a zvolena předsedkyně a zapisovatel. 
 
Mgr. Bc. Luboš Bešťák, zapisovatel 

5.3 Zpráva o činnosti žákovského parlamentu 

Vzhledem k opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19 bohužel nebylo možné realizovat 
prezenční zasedání ŽP. Zástupci tříd se setkali dvakrát on-line formou. Zaměřili se 
na hodnocení probíhající distanční výuky. Výuku obecně hodnotili kladně, uváděli konkrétní 
příklady, co jim při výuce vyhovovalo. Sestavili i seznam konkrétních problémů, se kterými se 
během roku žáci potýkali (poměr synchronní a asynchronní výuky s ohledem na předmět, 
struktura Google Classroom, včasnost a srozumitelnost zadávání úkolů pro asynchronní výuku, 
forma zpětné vazby od učitelů), a u některých z nich navrhovali možná řešení. Jednotlivé body 
tohoto seznamu byly následně diskutovány s vedením školy a některá z navrhovaných řešení 
byla po dohodě s učiteli využita pro zkvalitnění výuky.  
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Na jaře zástupci tříd spolupracovali s vyučujícími na zajištění probíhajícího projektu Kvalitní 
škola. Do rozsáhlého dotazníkového šetření se zapojilo 32 učitelů a 329 žáků školy. Výstupy 
z tohoto projektu budou podkladem pro práci ŽP v dalším období.  
 
V červnu se část zástupců tříd sešla prezenčně na pětihodinovém zasedání, kde se členové ŽP 
kromě hodnocení předchozího roku zaměřili na plánování aktivit na příští školní rok 
(projektové dny, charita, zapojení žáků do projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, možné 
využití některých aktivit z distanční výuky ve výuce prezenční). 
 
Mgr. Dagmar Bystřická, koordinátor ŽP  

5.4 Řešení stížností a poskytování informací 

Řešení stížností  0 
Důvodných 0 
Částečně důvodných 0 
Nedůvodných 0 
 
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Počet podání 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 
 

5.5 Účast na aktivitách pořádaných pro veřejnost 

Druh akce Termín 

Pruhované eldorádo, ZOO Plzeň září 2020 

Podzimní srdíčkové dny 2020 říjen 2020 

Den otevřených dveří ISŠŽ, Plzeň, on-line forma listopad 2020 

Burza škol (on-line) leden 2021 

Posviť si na budoucnost (on-line) únor 2021 

Den otevřených dveří ISŠŽ, Plzeň, on-line forma únor 2021 
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6 ZÁVĚREM 

S novým školním rokem 2020/2021 přišly legislativní změny, které se týkaly konání 
jednotlivých částí maturitních zkoušek, povinnosti distančního vzdělávání za předem 
definovaných podmínek a financování škol. K 1. 9. 2020 byly změněny osoby na pozicích 
koordinátor ŠVP a školní metodik prevence, nastoupily tři nové kolegyně na pozici učitelky.  

Po slavnostním zahájení školního roku v úterý 1. 9. 2020 a realizaci třídnických hodin byla od 
2. 9. 2020 zahájena výuka podle platného rozvrhu za dodržení protiepidemických pravidel na 
základě materiálu (Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke 
COVID-19) vydaného MŠMT. Seznamovací aktivity žáků prvních ročníků proběhly 
za omezených podmínek v pondělí 7. 9. 2020. V podzimním zkušebním termínu proběhly 
maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky.  

Vzhledem k epidemické situaci byly rušeny veškeré plánované akce, např. i vernisáž výstavy 
prací žáků v Chanovicích plánovaná na den 3. 10. 2020. Již 23. 9. 2020 vydalo MŠMT Metodické 
doporučení pro vzdělávání distančním způsobem a od pondělí 5. 10. 2020 byla zahájena 
distanční výuka ve škole, výjimkou byla prezenční realizace praktického vyučování, odborného 
výcviku a praktické výuky ve třídách 1MO – 4MO, 1KO – 4KO, 1KA/B – 3KA/B v období od 
5. 10. 2020 do 13. 10. 2020. Žákům byly ukládány úkoly a studijní materiály na Google disk. 
Podzimní prázdniny byly žákům prodlouženy o dva dny (26. 10. 2020, 27. 10. 2020), na které 
byly vyhlášeny dny volna. 

Od 1. 11. 2020 byla distanční výuka přesunuta do prostředí Google Classroom. V listopadu 
2020 vydalo MŠMT protiepidemický systém (PES) pro oblast školství. Na základě vyhlášených 
stupňů opatření PES byla korigována distanční a prezenční výuka ve škole. V období od 25. 11. 
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2020 do 18. 12. 2020 proběhla za dodržení protiepidemických opatření prezenční výuka žáků 
posledních ročníků (třídy: 2PA/B, 3KA/B, 4E, 4KO, 4MO) a prezenční praktické vyučování 
v ostatních třídách. Od pondělí 7. 12. 2020 proběhla po týdnech rotační výuka žáků nižších 
ročníků, od 7. 12. 2020 do 11. 12. 2020 žáků oborů vzdělání Kadeřník, Kosmetické služby, 
Modelářství a návrhářství oděvů a od 14. 12. 2020 do 18. 12. 2020 žáků oborů vzdělání 
Ekonomika a podnikání, Podnikání. Vánoční prázdniny (23. 12. 2020 – 3. 1. 2021) byly 
prodlouženy opatřením MŠMT o další dva volné dny (21. 12. 2020, 22. 12. 2020). V úterý 
23. 12. 2020 byly vydány MŠMT informace k provozu škol od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021, kde 
bylo sděleno, že výuka bude pokračovat dále pouze distanční formou. Tato situace trvala 
po několikerém prodloužení (s povolením komisionálních opravných a náhradních zkoušek 
od 14. 2. 2021) do 25. 4. 2021. 

V pondělí 4. 1. 2021 vydalo MŠMT doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení 
za 1. pololetí 2020/2021. Výsledky vzdělávání žáků byly zveřejněny žákům od středy 
27. 1. 2021 a výpisy vysvědčení žáci obdrželi průběžně do tří dnů po návratu k prezenční výuce. 
Od 15. února 2021 bylo umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních 
náhradních zkoušek. 

Na základě bodů XXI. a XII. opatření obecné povahy (č. j.: MSMT-3267/2021-1; č. j.: MSMT-
3258/2021-1) rozhodla ředitelka školy o úpravě počtu vyučovaných předmětů ve 2. pololetí 
školního roku v závěrečných ročnících. Byly vyučovány zejména předměty, které se zaměřují 
na přípravu žáků na maturitní zkoušku nebo na závěrečnou zkoušku a předměty stěžejní a 
uplatnitelné v budoucí profesi. V této souvislosti došlo od 8. 2. 2021 k úpravě rozvrhů tříd žáků 
posledních ročníků. Dne 15. 3. 2021 vydalo MŠMT opatření obecné povahy (č. j. MSMT-
3267/2021-3), kterým upravilo MZ 2021 a zrušilo předchozí opatření obecné povahy (č. j.: 
MSMT-3267/2021-1 z 29. 1. 2021; č. j.: MSMT-3267/2021-2 z 15. 2. 2021).  

Ke spuštění registrace k očkování COVID-19 pedagogických a nepedagogických pracovníků 
došlo v sobotu 27. 2. 2021. Celkem se v první vlně k očkování přihlásilo 36 pedagogů a 13 
nepedagogických pracovníků, tj. 73 % pracovníků ve škole. 

Na základě mimořádného opatření č. j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN prováděla škola od 
12. 4. 2021 testování zaměstnanců, kteří byli osobně přítomni na pracovišti. Od 19. 4. 2021 na 
základě mimořádného opatření č. j.: MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN bylo možné realizovat 
skupinové konzultace žáků (posledních ročníků, žáků nižších ročníků ohrožených neúspěchem) 
za podmínky jejich otestování a od 26. 4. 2021 se přidávala prezenční praktická výuka a 
praktická příprava za podmínek testování žáků (mimořádné opatření č. j.: MZDR 14600/2021-
3/MIN/KAN). 

V pondělí 3. 5. 2021 a v úterý 4. 5. 2021 proběhly JPZ za dodržení protiepidemických opatření. 
Celkem bylo ve škole obsazeno uchazeči 15, resp. 16 učeben. 

Od pondělí 24. 5. 2021 byla povolena za podmínek testování žáků osobní účast žáků 
na vyučování. Ve dnech 24. – 26. 5. 2021 proběhla společná část maturitní zkoušky podle 
harmonogramu a od úterý 1. 6. 2021 probíhaly ústní zkoušky. Od úterý 8. 6. 2021 nebylo nutné 
nosit v učebně, kde žáci sedí v lavicích, ochranu dýchacích cest. 

Závěrečné zkoušky oboru Kadeřník proběhly ve dnech od 21. – 30. 6. 2021.  
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Žáci školy se během školního roku 2020/2021 zapojili do několika on-line akcí, např. do Kurzu 
němčiny (Projekt 298 Společný jazyk – společná budoucnost), International Project for English 
Conversation Hour, který probíhal na platformě ZOOM, a do konverzačního eTwinningového 
projektu v anglickém jazyce za účasti tureckých žáků. Online výuka AJ byla zastřešena rodilým 
mluvčím. 

Ročníkové vysvědčení bylo žákům vydáno ve středu 30. 6. 2021. 

Informování žáků a zákonných zástupců probíhalo dálkovou formou prostřednictvím webové 
aplikace Bakaláři, elektronickou a písemnou komunikací, on-line formou rodičovských aktivů 
a on-line individuálních schůzek se zákonnými zástupci.  

 

 
 
Škola v roce 2020 hospodařila v rámci schváleného rozpočtu zřizovatelem. Finanční 
prostředky získané z vlastní činnosti byly v důsledku pandemie nižší téměř o 65 %. Největší 
propad jsme zaznamenali u výnosů z produktivní činnosti žáků, ty poklesly téměř o 75 %, 
protože kadeřnické a kosmetické salony musely být po většinu roku uzavřené. 
 
I přesto celkové výnosy v roce 2020 meziročně vzrostly oproti roku 2019 o 461 tis. Kč  
na 48 581 547,29 Kč, kdy nejvýznamnější položku výnosů činila dotace MŠMT na přímé 
náklady, tj. na platy, zákonné odvody a ostatní neinvestiční výdaje. 
 
Z provozního příspěvku od zřizovatele a z výnosů z vlastní činnosti byly ve sledovaném roce 
hrazeny běžné náklady na výuku a provoz, výdaje na služby, energie a opravy majetku, 
například na opravu havarijního stavu střešní krytiny na objektu školy Škroupova 13, 
instalatérské a elektro opravy a údržbu, opravu šicích strojů a žehlící techniky pro výuku, na 
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výmalbu učeben a revize. Finanční prostředky provozního příspěvku též pokryly náklady na 
účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. 
 
Ve školním roce 2020/2021 jsme se zapojili jako partner do projektu zřizovatele Vzdělávání 
4.0 v Plzeňském kraji. V rámci tohoto projektu se nám podařilo nakoupit speciální učební 
pomůcky, které budou využity pro pořádání kroužků, letních kempů a projektových dnů pro 
žáky základních i středních škol a ve výuce žáků naší školy.  Jedná se o 3D tiskárny, licence pro 
3D tisk a grafický design, tablety, notebooky, kadeřnické a kosmetické pomůcky, pomůcky pro 
oděvní obory. 
 
Od roku 2020 jsme příjemcem a čerpáme neinvestiční finanční prostředky z projektu Šablony 
ISŠŽIV 2019. V tomto školním roce především na další vzdělávání pedagogických pracovníků, 
odměny a ostatní osobní výdaje, na technické zhodnocení počítačů v učebně č. 19 a na ostatní 
drobné výdaje v souladu s pravidly projektu. 
 
Investiční fond byl v roce 2020 navýšen o účetní odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku v hodnotě 593 676,24 Kč a o investiční příspěvek zřizovatele ve výši 
1 826 000,00 Kč na investiční akci „Střecha na objektu Křimická 862/3, Plzeň“. Kromě investiční 
akce „Střecha“ byla z investičního fondu dofinancována rekonstrukce WC šicí dílny v budově 
Křimická 3 a oprava omítek v suterénu budovy školy Škroupova 13. Konečný   stav fondu 
investic k 31. 12. 2020 činil 1 237 833,06 Kč a byl plně krytý finančními prostředky na 
bankovním účtu. 
 
Za účetní rok 2020 naše organizace vykázala celkově kladný hospodářský výsledek ve výši 
44 019,92 Kč, přičemž zisk z doplňkové činnosti byl v částce 79 077,53 Kč a ztráta v hlavní 
činnosti 35 057,61 Kč. Účetní závěrka za rok 2020 byla schválena dne 26. 4. 2021 Radou 
Plzeňského kraje, usnesením č. 628/21. Hospodářský výsledek byl rozdělen do peněžních 
fondů následovně: 
rezervní fond 35 219,92 Kč 
fond odměn  8 800,00 Kč 
 
Úkoly, které jsme si stanovili v tomto školním roce, byly splněny. Při hospodaření s finančními 
prostředky byly dodržovány zásady účelovosti, hospodárnosti a efektivity. 
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II. Výroční zpráva o hospodaření školy 
Přehled o hospodaření k 31. 12. 2020 (v Kč) 

a) Příjmy 

1. Celkové příjmy 48 581 547,29 

Příjmy z hospodářské činnosti 176 231,29 

Ostatní příjmy 48 405 316,00 

b) Výdaje 

1. Investiční výdaje celkem 1 973 981,82 

2. Neinvestiční výdaje celkem, z toho: 48 537 527,37 

Náklady na platy pracovníků školy 30 021 425,00 

Ostatní osobní náklady 904 232,00 

Zákonné odvody, zdravotní a sociální pojištění 10 356 176,00 

Výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky 386 166,86 

Ostatní provozní náklady  6 869 527,51 

Informace o výsledcích kontrol hospodaření provedené orgánem kraje v přenesené 
působnosti, ČŠI, NKÚ, popř. informace o výsledcích kontrol provedených jinými kontrolními 
nebo inspekčními orgány 

Ve dnech 1. 8. 2020 – 30. 9. 2020 proběhla kontrola ze strany Krajského úřadu Plzeňského 
kraje, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly. Předmětem komplexní kontroly 
bylo hospodaření za roky 2016 - 2018. Zjištěné nedostatky byly do 30. 11. 2020 odstraněny. 
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Příloha 

Kopie účetních výkazů k 31. 12. 2020 (výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní 
závěrce) 

ICT plán školy 2021 

Schválení účetní závěrky r. 2020 

 

Datum zpracování zprávy: 8. října 2021 

 
Výroční zpráva byla schválena na schůzce školské rady dne 13. 10. 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


