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I. Výroční zpráva o činnosti školy 
 

1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  
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 

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. Věra Zelenková 

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 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. 2019 

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 608 546 65 59,193 50 45,943 

Celkem 1060 608 546 65 59,193 50 45,943 
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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. 
2019 

k  
30. 9. 
2019 

k 
31. 8. 
2020 

k  
30. 9. 
2019 

k  
31. 8. 
2020 

3143M/01  Oděvnictví 29 28 29 28 

4* 21,00 8241M/07  Modelářství  

a návrhářství oděvů 
55 51 55 51 

6341M/01  Ekonomika 
a podnikání 

111 110 111 110 4 27,75 

6951H/01  Kadeřník 168 162 168 162 6 28,00 

3158H/01  Krejčí 0 0 0 0 0 0 

6941L/01  Kosmetické služby 92 88 92 88 4 23,00 

6441L/51  Podnikání 91 77 91 77 3 30,33 

Celkem 546 516 546 516 21 26,00 

* Třídy víceoborové: 1., 2. a 3. 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. 
2019 

forma 
studia 

k  
31. 8. 
2020 

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. 2020) 
 

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 

62/55,431 49/44,181 43/6 22,78 40 

2.1 Další údaje o pedagogických pracovnících 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek 
Kvalifikace – stupeň vzdělání, 

obor, aprobace, DPS 

Učitelka 1 VŠ, PF, ZČU, NJ, ČJ 

Učitelka OV 0,400 ÚSO 

Učitelka 0,857 VŠ, FEK 

Učitelka OV 1 VŠ, PF, ÚSO, VL 

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

Učitelka PV 1 VŠ, PF, VL, DPS 

Učitelka 1 VŠ, PF, CH, MA 

Učitelka OV 1 VOŠ, ÚSO, VL 

Učitelka OV 1 VŠ, PF, ZČU, VL, DPS 

Učitelka 1 VŠ, PF, ZČU 

Učitel 1 VŠ, PF, ZČU, VV 

Učitelka 1 VŠ, PF, ON, TV 

Učitelka 1 VŠ, PF, RJ, NJ, AJ 

Učitelka 1 VŠ, ČZU, EKO, DPS 

Učitelka 0,381 VŠ, ČVUT, DPS 

Výchovný poradce 1 VŠ, PF, ČJ, D, UK 

Učitelka 0,833 VŠ, PF, AJ, SJ 

Učitel 1 VŠ, PF, VT, TV 

Učitelka 1 VŠ, PF, TV, Z 

Učitelka 1 VŠ, PF ZČU, AJ 

Učitelka OV 1 VŠ, ČZU, VL 

Učitelka 1 VŠ, PF, AJ, VV 

Učitelka 1 VŠ, ČZU, EKO, DPS 

Učitel 0,500 ÚSO 
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Pracovní zařazení, funkce Úvazek 
Kvalifikace – stupeň vzdělání, 

obor, aprobace, DPS 

Učitel 0,571 VŠ, ZČU, FP, DPS 

Učitelka 1 VŠ, PF, ZČU, ČJ, D 

Učitelka  0,762 VŠ, ZČU, VL, DPS 

Učitelka OV  0,400 VŠ, ZČU, VL, DPS 

Učitelka OV 1 ÚSO, VL, SpgŠ 

Učitelka OV 1 VŠ, ČZU, VL, DPS 

Učitel 1 VŠ, PF, 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, NJ, D, AJ 

Učitelka 1 VŠ, PF, NJ, VV 

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

Učitelka OV 1 ÚSO, VL 

Učitelka OV 1 ÚSO, ÚSV 

Učitelka 0,762 VŠE, SÚT 

Učitelka 0,524 VŠ, PF, RJ, D, ON 

Učitelka OV 1 ÚSO, VL, PM 

Učitel 1 VŠ, PF, VT 

Učitelka 0,524 VŠ, PF, AJ 

Učitelka 0,381 VŠ, TU, DPS 

Učitelka 1 VŠ (pedagogika), MU 

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: 33 
Počet zúčastněných pedagogů: 53 
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Obsah vzdělávání:  
Učitel – manažer problémových situací; Slovo, věta, konverzace aneb Jak mluvit od první 
hodiny k autentické konverzaci; Procvičování 4 jazykových dovedností při výuce angličtiny I.; 
Vyjdu i s mimozemšťanem; Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ 2019; Seminář pro 
vyučující ekonomiky – Eduko; Módní trendy 2020/2021; AJ Holidays and festivals; Hodnocení 
a sebehodnocení ve školní praxi; Konverzační kurz německého jazyka; Kurz anglické 
konverzace; Specifika výuky českého jazyka žáků – cizinců; Inspiromat pro angličtináře aneb 
Nové nápady k výuce anglického jazyka; Metodika mezinárodních vzdělávacích projektů 
eTwinning; Pearson EduOnline 2020; Hodnotitel ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka; 
Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP – cizí jazyky; Konzultační seminář pro předsedy 
zkušebních maturitních komisí; Interní mentoring; 1. Krajská konference primární prevence 
v Plzeňském kraji; Skupinová výuka matematiky s využitím sady digitálních pomůcek 
Techambition; On-line únikové hry v projektech a ve výuce; Administrátorská abeceda; 
Roadshow pro školy; Akademie BES Miláno. 
 
Odborné kurzy a semináře: 
kadeřnické školení Copyright s p. Sokolovem. 

Finanční náklady vynaložené na DVPP činily 35 550,00 Kč. 
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2.3 Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

Předmět 
Celkový počet 

hodin odučených 
týdně 

Z toho odučených 
aprobovaně 

Anglický jazyk 121,5 116,5 

Bankovnictví a pojišťovnictví, Finanční trhy a 
investování, Veřejná správa 

6 6 

Český jazyk a literatura 57,5 57,5 

Dějepis 8 8 

Dějiny výtvarné kultury 7 7 

Ekonomika, Učební praxe 43,5 39,5 

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

28 24,5 

Grafický design, Počítačové aplikace 10 10 

Fyzika, Chemie, Základy přírodních věd, Základy 
ekologie 

28 26 

Informatika 34 32 

Interiérová tvorba, Interiérový a oděvní ateliér, 
Oděvní ateliér 

48 48 

Konstrukce oděvů, Modelování oděvů 12 12 

Kosmetika, Materiály 11 11 

Matematika, Finanční a pojistné výpočty, 
Seminář z matematiky 

52,5 52,5 

Management a marketing, Marketing a 
management 

9 9 

Materiály, Technologie 20 20 

Navrhování, Styling a modeling 20 20 

Německý jazyk 28 28 

Občanská výchova, Etiketa a komunikace 30 27 

Oděvní technologie, Oděvní materiály 10 10 

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

27 27 

Právo 10 8 

Psychologie, Psychologie a sociologie, 
Psychologie a společenská výchova 

13 13 

Ruský jazyk 5 5 
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Předmět 
Celkový počet 

hodin odučených 
týdně 

Z toho odučených 
aprobovaně 

Obor Krejčí 0 0 

Obor Kadeřník 216 216 

Obor Kosmetické služby 84 84 

Celkem 300 300 

 

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 411 25 22 207 3 

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 0 0 0 0 0 

 
  

Tělesná výchova 50 50 

Účetnictví 19 19 

Zdravověda 14 14 

Celkem 722 700,5 
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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 18 3 1 12 0,5 ano 

6341M/01 Ekonomika 
a podnikání 

79 1 0 29 1 ne 

8241M/07 Modelářství 
a návrhářství oděvů 

17 13 0 13 0,5 ano 

6941L/01 Kosmetické 
služby 

60 0 1 33 1 ne 

6951H/01 Kadeřník 151 0 15 68 2 ne 

3158H/01 Krejčí 8 0 0 0 0 ne 

6441L/51 Podnikání 
(denní) 

78 8 5 52 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) 

0 0 0 0 0 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. 2020) 516 100,00 

Prospěli s vyznamenáním 44 8,53 

Prospěli 454 87,98 

Neprospěli 18 3,49 

Neklasifikováni 0 0 

 

4.2 Chování a docházka  

Počet žáků 
k 31. 8. 

2020 
(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. 

516 19 178 37, 17 735 1,42 34 9 49 

 

4.3 Výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek 

Kód a název oboru 

Maturitní zkouška (zkušební období 2020) 

Žáci konající 
zkoušky 
celkem 

Prospěli 
s vyzname-

náním 
Prospěli Neprospěli Nekonali 

6341M/01 Ekonomika 
a podnikání 

25 3 17 5 0 

6941L/01 Kosmetické 
služby 

22 1 13 8 0 

8241M/07 Modelářství 
a návrhářství oděvů 

15 0 10 5 0 

6441L/51 Podnikání 31 0 15 15 1 

Celkem 93 4 55 33 1 
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Kód a název oboru 

Profilová část 

Žáci konající 
zkoušky celkem 

Vykonal úspěšně Vykonal neúspěšně 

Praktická MZ z odborného 
výcviku 

22 22 0 

Praktická MZ z účetnictví 55 45 10 

Navrhování (maturitní 
práce a její obhajoba) 

15 15 0 

Kosmetika 22 22 0 

Zdravověda 22 22 0 

Dějiny výtvarné kultury 15 15 0 

Konstrukce oděvů 15 15 0 

Ekonomika 55 52 3 

Management, marketing 
a právo 

30 28 2 

Blok ekonomických 
předmětů 

7 7 0 

Právo 18 17 1 

Celkem 276 260 16 

 

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 46 7 37 1 1 

3158H/01 Krejčí 0 0 0 0 0 

Celkem 46 7 37 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 1. 

S vadami řeči 0 - 

Tělesné postižení 2 1., 4. 

S kombinací postižení 1 1. 

S vývojovými poruchami učení 15 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, velmi úzce spolupracuji s metodikem 
prevence při řešení rizikového chování žáků a s kariérovým poradcem. 
 
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; 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. 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. Od letošního školního roku zde studuje chlapec s Tourettovým 
syndromem. Z tohoto důvodu bylo proto nutné podrobně se seznámit s příznaky tohoto 
neurologického postižení a vypracovat individuální výchovný plán s cílem předcházet 
krizovým situacím, případně je zvládat. 
 
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. 
 
Vítám uskutečnění třídenních seznamovacích kurzů 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. To vše 
má kladný vliv na klima třídy. 
 
Mgr. Šárka Koldová, výchovný poradce 

4.6 Hodnocení výsledků kariérového poradenství 

Ve škole v rámci školního poradenského pracoviště funguje kariérový poradce. Náplní jeho 
práce 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. 
 
Kariérový poradce se dále podílí na přípravě projektových dnů, zajištění skupinových 
seminářů pro žáky a na organizaci adaptačního kurzu 1. ročníků. 
 
Mgr. Iva Baumruková, 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 
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k osvojování norem mezilidských vztahů založených na principech respektujících individualitu 
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 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.  
 
Jako školní metodička prevence jsem se zabývala v tomto školním roce posilováním třídních 
kolektivů, 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 v jednotlivých třídách besedy a řízené diskuse 
na tato témata.  
 
U problematických žáků jsem zjišťovala příčinu vysokého počtu zameškaných hodin. Řešila 
jsem také u několika žáků podezření na poruchy příjmu potravy a dále jsem se zabývala 
jedním podezřením z krádeže. Společně s VP jsem řešila případ slovního útoku žáka prvního 
ročníku na svoji spolužačku. 
 
I v letošním roce přibylo žáků, u kterých se objevují úzkostné stavy. Během roku jsem 
pracovala s těmito žáky a jejich zákonnými zástupci. Volila jsem různé metody pomoci 
(individuální pravidelné konzultace, informování jednotlivých vyučujících, na přechodné 
období pouze písemné zkoušení, práce se třídou apod.) a doporučila jsem jim, aby navštívili 
některé odborné pracoviště, předala jim kontakt, popřípadě smluvila schůzku s odborníkem. 
V důsledku uzavření škol vlivem epidemie nemoci Covid-19 jsem zaznamenala několik 
případů úzkostných stavů 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. 
 
Adaptační pobyt pro žáky 1. ročníků 
Žáci prvních ročníků (1E, 1KO, 1MO, 1KA a 1KB) absolvovali třídenní seznamovací kurz 
v prostorách zámku Trhanov. 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. Tato akce se velmi osvědčila pro další práci v těchto třídách.  
 
V oblasti všeobecné prevence proběhly následující akce:  

 sportovní soutěže (turnaj v košíkové, florbalu, házené) 

 lyžařský kurz 

 projekt Kraje pro bezpečný internet  

 Juniorfest – filmová představení zaměřená na rizikové chování  
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Dobrovolnictví 
V souvislosti s rozšířením nemoci Covid-19 se skupina deseti žáků ze tříd 3MO a 4MO zapojila 
do dobrovolnické činnosti a společně se svými učiteli šila v dílně v Křimické ulici roušky. 
Podařilo se jim ušít bezmála deset tisíc roušek.    
 
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.  
 
Mgr. Soňa Pokrupová, školní metodik prevence 
 

 

4.8 Hodnocení činnosti koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Environmentální vzdělávání žáků probíhalo ve školním roce 2019/2020 zejména 
v samostatném předmětu 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 průřezového tématu Člověk a životní prostředí bylo zařazeno 
a probíráno i v ostatních předmětech. 
 
Naším cílem bylo učit žáky 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. 
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V září jsme navštívili Dny vědy a techniky a žáci následně zpracovávali a sdělovali si navzájem 
své poznatky, které na akci získali. 
 
S žáky jsme se chystali navštívit během roku Techmanii, JE Temelín, ZOO Plzeň, besedu 
s filmovou projekcí Planeta Země 3000, Svět kolem nás a besedu Jeden svět a další. V červnu 
se měly uskutečnit projektové dny zaměřené na ekosystémy les a řeka. Bohužel z důvodu 
epidemiologické situace a mimořádných opatření MZ jsme nemohli tyto aktivity zrealizovat.  

Během roku se žáci i zaměstnanci školy snažili šetřit energiemi a třídili odpad. Podařilo se 
nám nashromáždit 25 ks vyřazených PC, 23 kg baterií a 180 kg drobného elektroodpadu, za 
jehož odevzdání jsme obdrželi v programu Recyklohraní body, za které jsme nakoupili učební 
pomůcky.  
 
Škola byla i v tomto školním roce členem sítě škol M.R.K.E.V. 
 
Mgr. Soňa Pokrupová, 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 

Částečné vyrovnání 
mezikrajových rozdílů 
v odměňování PP v roce 2019 

MŠMT ČR 1 372,00 Kč 0,00 Kč 

Rozvojový program Excelence SŠ 
– hodnocení žáků podle výsledků 
v soutěžích šk.r. 2018/2019 

MŠMT ČR 12 750,00 Kč 0,00 Kč 

Šablony ISŠŽIV 2017, reg. č. 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/00067
20 období 1. 9. 2019 – 30. 9. 2019 

MŠMT ČR 1 052 476,00 Kč 0,00 Kč 

Šablony ISŠŽIV 2019, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016
513 období 1. 1. 2020 – 31. 8. 
2020 

MŠMT ČR 1 484 635,00 Kč 0,00 Kč 

 
Údaje o mezinárodní spolupráci 
Spolupráce neprobíhala. 

4.10 Spolupráce školy se sociálními partnery 

 Kvalitní spolupráce probíhala se smluvními pracovišti, na kterých se připravovali žáci 
a žákyně oboru Kadeřník (Kadeřnictví J. Škardové, Kadeřnictví M. Kunzová, 
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Ambassador salon paní M. Kfelířové, Kadeřnické služby paní H. Klůcové, Kadeřnictví 
Monika Mrázová, Kadeřnictví 100CZK p. R. Mrázové a Hot Hair by Michal Wagneter).  

 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. 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. 

 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. 

 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 Fitness. 

 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, ZČU FUD, ČEZ, SVK, Nadační fond Petra Koukala, PROUD envincentrum 
Podbranský mlýn, Ametyst, CpKP, Diakonie ČCE. 
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4.11 Účast v soutěžích 

Soutěže v odborných dovednostech žáků 

Název soutěže 
Účast  
(počet žáků) 

Umístění 

Oděv a textil Liberec 2 kolekce zvláštní cena SPŠ textilní Liberec, 
B. Vargová, 3MO, kolekce Čas člověka 

Fashion Games 2019 1 2. místo, A. Příhodová, 4M, kolekce 
Radioactive 

Perla Plzeňského kraje  1 nominace A. Manglová, 4M 

Glamour mistrovství ČR v týmech, 
kouzlo krásy 2019, Sušice 

3 týmy Absolutní vítěz soutěže T. Josífek, 3KA, 
2. místo tým kadeřníků K. Kožichová 
a T. Josífek, 3KA, kategorie Dámský 
společenský účes a pánský střih 

2. místo tým kosmetiček A. Kostolányová  
a T. Štípková, 4KO, kategorie 
Facepainting 

Beauty Cup 2019, Domažlice 4 2. místo, B. Tranová, 3KA, kategorie 
dámský společenský účes 

2. místo, T. Josífek, 3KA, kategorie 
pánský střih a styling 

  1. místo, K. Nádvorníková, 3KO, 
kategorie Facepainting 

Mladý módní tvůrce ČR 2019, 
Jihlava (oděvní kategorie) 

 

 

 

Mladý módní tvůrce ČR 2019, 
Jihlava (kosmetická soutěž) 

Mladý módní tvůrce ČR 2019, 
Jihlava (kadeřnická soutěž) 

4 kategorie 

 

 

 

 

 

1 

1 

2. místo, 2MO, navrhla M. Vlčková, 
kategorie Pokrývky hlavy 

2. místo, 4M, navrhla A. Příhodová, 
kategorie Volná mladá móda 

2. místo, 2MO, navrhla J. Klencová, 
kategorie Sportovní oděvy a prádlo 

účast 

účast 

Open International Championship 
of Europe, Crown of creativity 
2020, Slovenská republika, 
Bratislava 

3 2. místo, T. Josífek, 3KA, kategorie 
pánský střih a definition styling 

4. místo, T. Štípková, 4KO, kategorie 
Facepainting 
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Sportovní soutěže: 
Florbal Challenge 2019 
Vánoční turnaj ve florbalu a volejbalu 

Aktivity žáků v mezinárodních programech 
Jazykový projekt v rámci projektu CÍL EÚS 2014-2020 
 
Z důvodu mimořádných opatření se neuskutečnil jazykový projekt v Nabburgu v rámci 
projektu CÍL EÚS 2014-2020, byl přesunut do následujícího školního roku. 

4.1. 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 2019/2020 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 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 a na maturitní plesy. 
 
Ing. Lada Walterová, předsedkyně spolku 

5.2 Zpráva o činnosti školské rady 

Školská rada pracovala v tomto složení: 
Předseda: Mgr. S. Pokrupová (do 31. 12. 2019), Mgr. S. Šatrová 
Zapisovatel: Mgr. Bc. L. Bešťák,  
Členové: K. Brumovská, S. Duchková, prom. ped., Mgr. J. Filípková, R. Mašek 

Ve školním roce 2019/2020 se školská rada sešla dvakrát ke svému jednání. Členové se 
seznámili s výroční zprávou o činnosti organizace za školní rok 2018/2019, nominovali 
R. Maška do konkursní komise a schválili změnu školního řádu. Proběhly doplňovací volby 
do školské rady. 
 
Mgr. Bc. Luboš Bešťák, zapisovatel 

5.3 Zpráva o činnosti žákovského parlamentu 

Ve škole pracuje již několik let žákovský parlament. Jeho členové (zástupci za každou třídu) 
se schází pravidelně dvakrát za měsíc. Žáci mají možnost se aktivně zapojit do organizace 
chodu školy. Na devadesátiminutových zasedáních podávají návrhy na změny (odpočinková 
místnost a její vybavení, forma turistického kurzu pro druhé ročníky, sortiment bufetu, 
rozložení přestávek, wifi ve školních budovách apod.), spolupracují s učiteli na přípravě 
projektových dnů (Den jazyků, Den zdraví a bezpečí, Den financí a práva), navrhují nová 
témata projektových dnů (Móda a umění). V letošním školním roce navrhli a samostatně 
zrealizovali charitativní „Bazárek“, jehož výtěžek 5299 Kč byl věnován organizaci Helppes, 
která „pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, 
soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím speciálně vycvičených psů“. Ve druhém 
pololetí jsme se zaměřili na plánování aktivit, v jejichž rámci by se mohli současní a případně 
i bývalí žáci naší školy zapojit do náboru žáků budoucích.  
 
Mgr. Dagmar Bystřická, koordinátor ŽP  
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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 

ITEP 2019 září 2019 

Chanovický plenér  říjen 2019 

Akademie řemesel, Rokycany říjen 2019 

Posviť si na budoucnost, Plzeň Depo2015 říjen 2019 

Od vzdělání k zaměstnání, Domažlice listopad 2019 

Veletrh perspektivy řemesel Stod říjen 2019 

Podzimní srdíčkové dny 2019 říjen 2019 

Mini modeling camp 2019 říjen 2019 

Stříhání v DOZP Nováček říjen 2019 

Prezentace oborů vzdělávání, Tachov listopad 2019 

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

listopad 2019 

Design week Depo2015 listopad 2019 

Akademie řemesel, Klatovy listopad 2019 

Stříhání dětí DD Plzeň listopad 2019 

Stříhání klientů v Domovince listopad 2019 

Klíč k příležitostem, Plzeň KD Peklo leden 2020 

Den otevřených dveří ISŠŽ, Plzeň únor 2020 
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6 ZÁVĚREM 
 
V tomto školním roce proběhla až do poloviny března celá řada akcí pro naše žáky 
i pro veřejnost. Žáci se zúčastňovali odborných i sportovních soutěží, projektových dnů, 
výstav, filmových a divadelních představení. Společně se žáky jsme připravili dva dny 
otevřených dveří, jejichž součástí byla školní kola kadeřnických, kosmetických a výtvarných 
soutěží. Atmosféru a výsledky těchto akcí můžete vidět ve fotogalerii na webové stránce 
školy a na našem facebookovém profilu.  

Spolupráce s rodiči, kteří mají zájem, aby jejich děti obstály při výuce a zdárně studium 
dokončily, byla na velmi dobré úrovni. Rodiče byli o výsledcích vzdělávání žáků informováni 
na třídních aktivech, individuálními pohovory a prostřednictvím webových stránek. Rodiče 
mohou nahlížet 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 2020. 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 
mohli ihned při nástupu na vyučování začít rozvíjet praktické dovednosti. Zprostředkovali 
jsme žákům 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 
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a pojišťovnictví, Asistent v právní a podnikové sféře, Návrhář, Kosmetické služby a 1. ročníků 
oboru Podnikatel absolvovali v průběhu roku dvoutýdenní řízenou odbornou praxi 
v různých podnicích, provozovnách a institucích v Plzeňském kraji. Cílem odborné praxe je 
prohlubování odborných kompetencí potřebných pro výuku i praxi, rozvoj sociálních, 
psychologických a komunikačních dovedností a zejména realizace odborných praktických 
činností v rámci zaměření žáků. Vybraní žáci se podle svého zaměření zúčastňovali 
odborných soutěží, kde získali mnohá ocenění. 
 
V období od 12. března 2020 do konce školního roku probíhala na základě vyhlášených 
mimořádných opatření distanční výuka žáků ve škole. Došlo k úpravě stávajícího rozvrhu 
hodin všech tříd. Ředitelka školy vytvořila k organizaci každé aktivity pro žáky a učitele 
pokyny (manuály). Základním komunikačním prostředkem byl IS Bakaláři, kde byly žákům 
zadávány domácí úkoly, ukládány studijní materiály, případně vkládány odkazy na sdílené 
disky (Google Disk). Někteří z učitelů využívali k synchronní komunikaci Google Meet. Žáci 
komunikovali s vyučujícími převážně e-mailem. V období od 11. 5. 2020 do 22. 5. 2020 
probíhaly za splnění doporučených hygienických a bezpečnostních opatření konzultace žáků 
posledních ročníků z předmětů k závěrečným zkouškám (MZ, ZZ). V měsíci červnu proběhly 
dobrovolné konzultace v rámci praktického vyučování oborů vzdělání Kadeřník (1. a 2. 
ročník, 4 krát), Kosmetické služby (1. a 2. ročník, 3 krát), Modelářství a návrhářství oděvů 
a Oděvnictví (1., 2. a 3. ročník, 3 – 4 krát). 
 
Distanční výuka byla na přípravu velmi náročná a nepřinesla očekávané výstupy žáků, 
zejména po zveřejnění vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
ve 2. pololetí školního roku 2019/2020, a jejího metodického výkladu. 
 
Škola se v tomto nelehkém období zapojila do dobrovolného šití roušek pro Plzeňský kraj. 
Žáci a učitelé vyrobili bezmála 10 000 roušek, které byly předány IZS, domovům pro seniory, 
dětským domovům a dalším organizacím Plzeňského kraje. 
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V roce 2019 naše škola hospodařila v rámci schváleného rozpočtu zřizovatelem s finančními 
prostředky získanými z vlastních činností, s příspěvkem svého zřizovatele Plzeňského kraje 
a s účelovými dotacemi ze státního rozpočtu např. dotací na přímé výdaje od MŠMT a dotací 
Šablony ISŠŽIV 2017.  
Celkové výnosy v roce 2019 meziročně vzrostly oproti roku 2018 o 7 102 tis. Kč  
na 48 120 659,30 Kč, kdy nejvýznamnější položku navýšeného čerpání činila dotace na přímé 
náklady, tj. na platy, zákonné odvody a ostatní neinvestiční výdaje. 
 
Z projektu Šablony ISŠŽIV 2017 byly v roce 2019 čerpány neinvestiční prostředky ve výši  
583 tis. Kč na další vzdělávání pedagogických pracovníků, cestovné, na nákup učebních 
pomůcek, ostatních osobních výdajů a na ostatní drobné výdaje. 
 
Investiční fond byl v roce 2019 navýšen o účetní odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku v hodnotě 616 684,00 Kč a o investiční příspěvky od zřizovatele ve výši 
260 510,18 Kč jako kofinancování projektu 66. výzvy IROP a 118 580,00 Kč k úhradě 
projektové dokumentace na investiční akci Regenerace objektu Křimická 862/3. 
Z investičního fondu bylo v minulém roce financováno vybudování nové učebny pro žáky 
oboru Kadeřník v budově Křimická 862/3, server Dell PowerEdge R330, podlahový mycí stroj 
Advance, I. etapu instalace a konfigurace Wi-Fi v objektu Škroupova 13 a na financování 
údržby a oprav nemovitého majetku.  
 
Do rozpočtu zřizovatele jsme odvedli návratnou finanční výpomoc 1 156 903,70 Kč 
poskytnutou na předfinancování projektu 66. výzvy IROP.  
Celková částka čerpání z investičního fondu v roce 2019 činila 2 114 135,12 Kč, zůstatek 
investičního fondu k 31. 12. 2019 byl ve výši 792 138,64 Kč. Další finanční rezervu má naše 
organizace ve fondu odměn 302 899,00 Kč a v rezervních fondech celkem 881 107,39 Kč.  
 
Z provozního příspěvku od zřizovatele a z výnosů z vlastní činnosti byly ve sledovaném roce 
hrazeny běžné výdaje materiálové, výdaje na služby, energie a nákupy a opravy majetku, 
například oprava upevnění střešní krytiny na objektu školy Škroupova 13, instalatérské 
a elektro opravy, údržba a servis přístrojů a nástrojů pro výuku a všechny požadované revize. 
 
Do několika kabinetů byly pedagogům zakoupeny nové počítače, do kadeřnictví nová pračka, 
do oděvní dílny K2 tři krejčovské panny, pro úklid byl zakoupen parní čistič. Finanční 
prostředky provozního příspěvku též pokryly náklady na účetní odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku. 
 
Za účetní rok 2019 škola vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 9 015,40 Kč, z toho byl 
zisk z doplňkové činnosti v částce 156 907,45 Kč a ztráta v hlavní činnosti 147 892,05 Kč. 
Do rezervního fondu bylo přiděleno 7 215,40 Kč a do fondu odměn 1 800,00 Kč. Účetní 
závěrka za rok 2019 byla schválena dne 18. 5. 2020 Radou Plzeňského kraje, usnesením č. 
4826/20.  
 
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. 2019 (v Kč) 

a) Příjmy 

1. Celkové příjmy 48 120 659,30 

Příjmy z hospodářské činnosti 283 053,20 

Ostatní příjmy 47 837 606,10 

b) Výdaje 

1. Investiční výdaje celkem 2 114 135,12 

2. Neinvestiční výdaje celkem, z toho: 48 111 643,90 

Náklady na platy pracovníků školy 28 985 586,00 

Ostatní osobní náklady 365 070,00 

Zákonné odvody, zdravotní a sociální pojištění 9 878 989,00 

Výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky 248 064,64 

Ostatní provozní náklady  8 633 934,26 

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 23. 8. – 7. 10. 2019 proběhla kontrola RRRS Jihozápad projektu Umění komunikace. 
Nedostatky formálního charakteru byly odstraněny. 
 
Ve dnech 7. 1. – 27. 1. 2020 proběhla kontrola RRRS Jihozápad projektu Modernizace 
a inovace výuky odborných předmětů a praktického vyučování v ISŠŽ Plzeň, Škroupova 13. 
V rámci administrativní kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
 
Dne 29. 1. 2020 proběhla kontrola ze strany Krajského úřadu Plzeňského kraje, OŠMS, 
zaměřená na provádění inventarizace majetku a závazků. Při kontrole nebylo zjištěno 
porušení obecně závazných právních předpisů. 
 

 

 

  



 

30 
 

Příloha 

Kopie účetních výkazů k 31. 12. 2019 (výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní 
závěrce) 

ICT plán školy 2020 

Schválení účetní závěrky r. 2019 

 

Datum zpracování zprávy: 13. října 2020 

 
Výroční zpráva byla schválena na schůzce školské rady dne 19. 10. 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis ředitelky školy, razítko:    …………………..………….. 

Mgr. Soňa Pokrupová 
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