
 

 

 



 



 

3 

 

Obsah 

I. Výroční zpráva o činnosti školy ............................................................................................ 5 

1 Základní údaje o škole .................................................................................................. 5 

1.1 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském 
rejstříku ........................................................................................................................ 6 

1.2 Součásti školy k 30. 9. 2021 ......................................................................................... 6 

1.3 Budovy školy ................................................................................................................ 6 

2 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy ........................................... 8 

2.1 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborném rozvoji 
nepedagogických pracovníků ....................................................................................... 8 

3 Údaje o přijímacím řízení ............................................................................................. 9 

4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a 
podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních 
zkoušek  .................................................................................................................................... 10 

4.1 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (včetně závěrečných ročníků) – denní studium 10 

4.2 Výsledky maturitních zkoušek .................................................................................... 10 

4.3 Výsledky závěrečných zkoušek ................................................................................... 10 

5 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory 
žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na 
poskytování jazykové přípravy ................................................................................................. 10 

5.1 Údaje o chování žáků ................................................................................................. 10 

5.2 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami .............................................................. 11 

5.3 Žáci nadaní a mimořádně nadaní v 1. až 4. stupni podpory dle vyhlášky č. 27/2016 

Sb. (1. stupeň podpory: nadaní žáci posouzení školou, 2. - 4. stupeň podpory: 
mimořádně nadaní žáci dle školského poradenského zařízení) ................................ 11 

5.4 Žáci – cizinci s nárokem na poskytování jazykové přípravy (§ 20 školského zákona) 12 

6 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ................ 13 

7 Činnost školy .............................................................................................................. 13 

7.1 Zpráva o činnosti spolku Škroupovka, z.s. .................................................................. 13 

7.2 Zpráva o činnosti školské rady ................................................................................... 13 

7.3 Zpráva o činnosti žákovského parlamentu ................................................................ 14 

7.4 Hodnocení výsledků výchovného poradenství .......................................................... 14 

7.5 Hodnocení výsledků kariérového poradenství .......................................................... 15 

7.6 Hodnocení činnosti školního metodika prevence rizikového chování žáků .............. 16 

7.7 Hodnocení činnosti koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 17 

7.8 Zpráva za teoretické vyučování .................................................................................. 18 

7.9 Zpráva za praktické vyučování ................................................................................... 20 

7.10 Spolupráce školy se sociálními partnery .................................................................... 22 

7.11 Účast v soutěžích ........................................................................................................ 22 

7.12 Účast na aktivitách pořádaných pro veřejnost .......................................................... 24 

8 Závěrem ...................................................................................................................... 24 

II. Výroční zpráva o hospodaření školy ..................................................................................... 26 

 

 

 



 

  



 

5 

 

I. Výroční zpráva o činnosti školy 
 

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  
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: 
30. 11. 2021 č. j. MSMT-32235/2021-2 
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1.1 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském 
rejstříku 

Obor vzdělání 
kód – název oboru 

Forma 

studia 

Kapacita 

oboru dle 

školského 
rejstříku 

Počet dětí, 
žáků, studentů 

dle 

zahajovacího 
výkazu 

Počet 
tříd / 

skupin 

63-41-M/01  

Ekonomika a podnikání  denní 250 111 4 

82-41-M/07  

Modelářství a návrhářství oděvů 
denní 80 57 4 

31-43-M/01  

Oděvnictví denní 220 45 4 

69-41-L/01  

Kosmetické služby 
denní 150 112 4 

69-51-H/01  

Kadeřník 
denní 190 173 6 

64-41-L/51  

Podnikání denní 120 113 4 

64-41-L/51  

Podnikání dálková 68 30 1 

 

1.2 Součásti školy k 30. 9. 2021 

 

Název součástí IZO součásti Kapacita součásti 

Střední škola 000523925 860 (cílová 1060) 

 

1.3 Budovy školy 

Budovy, kde je vykonávána činnost školy, odloučená pracoviště Bezbariérovost 

Škroupova 209/13, 301 00 Plzeň ano 

Křimická 862/3, 318 00 Plzeň ne 
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Budova školy Křimická ul. č. 3 
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2 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

Počet pracovníků celkem 
fyzický/přepočtený 

k 30. 6. 2022 

Z toho počet pedagogických 
pracovníků 

fyzický/přepočtený 

Průměrná délka 
pedagogické praxe 

(za všechny pedagogy) 

70/63,83 55/50,58 21,25 

2.1 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborném rozvoji 
nepedagogických pracovníků 

 
Pedagogičtí 
pracovníci 

Nepedagogičtí 
pracovníci  

Počet účastníků na dalším vzdělávání 132 27 

 

 
Akreditované 

MŠMT 
Neakreditované  

Počet vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky 26 7 

... z toho pro pedagogický sbor 1 0 

... z toho pro skupinu pedagogů 5 4 

... z toho pro jednotlivce 20 3 

 

 

 
Akreditované 

MŠMT 
Neakreditované  

Počet vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky 26 7 

... z toho v oblasti ICT / rozvoj digitálních kompetencí 3 1 

... z toho v oblasti osobnostně sociální rozvoj 6 0 

... z toho v oblasti jednotlivých předmětů 11 3 

... z toho v oblasti obecné didaktiky a metodiky výuky 5 1 

… z toho v jiné oblasti – pracovně právní vztahy, VKS, 
první pomoc 

1 2 
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Akreditované 

MŠMT 
Neakreditované  

Počet vzdělávacích akcí pro nepedagogické pracovníky 0 13 

... z toho v oblasti ICT / rozvoj digitálních kompetencí 0 0 

… z toho v oblasti jejich odbornosti 0 12 

… z toho v jiné oblasti – první pomoc 0 1 

 

Vzdělávací aktivity:  

 

Kurz anglické konverzace, Didaktika AJ – zábavná gramatika, Slovní zásoba efektivně a 
zábavně, Inovativní trendy ve výuce dějepisu, Adobe Photoshop, Trimble SketchUp, Nová 
jména a nové tendence v současné české literatuře, Využití neškolských strategií při řešení 
úloh v matematice, Aktuální otázky výuky ekonomie na SŠ, Účetní program Money S3, 
Trichologie, Barvy a my, Reponace páteře, Neuro-prevence, Komunikace s rodiči, Dny třídního 
učitele, První pomoc, Vnitřní kontrola v praxi školských příspěvkových organizací, Pracovní 
doba ve školách, Elektronické zadávání veřejných zakázek, Změny v zákonech platné od 1. 1. 
2022, apod. 

 

3 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

Obor vzdělání 
kód – název oboru  

Počet přihlášených dětí, žáků, 
studentů ve všech kolech 

přijímacího řízení 

Počet dětí, žáků, studentů, 
kteří skutečně nastoupili dle 

zahajovacího výkazu 

63-41-M/01 Ekonomika 

a podnikání  152 64 

82-41-M/07 Modelářství 
a návrhářství oděvů 

31 15 

31-43-M/01 Oděvnictví 39 15 

69-41-L/01 Kosmetické 
služby 

90 32 

69-51-H/01 Kadeřník 186 63 

64-41-L/51 Podnikání 
(denní forma studia) 

98 58 

64-41-L/51 Podnikání 
(dálková forma studia) 

25 0 

 

  



 

10 

 

4 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH 

VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ 
VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH 
ZKOUŠEK 

4.1 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (včetně závěrečných ročníků) – denní studium 

Poskytovaný stupeň vzdělání prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 

Střední vzdělání s výučním 
listem 

12 142 7 

Střední vzdělání s maturitní 
zkouškou 

37 372 14 

4.2 Výsledky maturitních zkoušek 

Počet přihlášených 
žáků k MZ 

prospěl s 
vyznamenáním 

prospěl neprospěl nekonal 

118 16 77 22 3 

4.3 Výsledky závěrečných zkoušek 

Počet žáků 
v závěrečném 

ročníku 

prospěl s 
vyznamenáním 

prospěl neprospěl nekonal 

45 9 31 3 2 

 

5 ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, RIZIKOVÉHO 
CHOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PODPORY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI 
POTŘEBAMI, NADANÝCH, MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A S NÁROKEM NA 
POSKYTOVÁNÍ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY 

5.1 Údaje o chování žáků 

Poskytovaný 
stupeň vzdělání 

snížený stupeň 
z chování  
2. stupeň 

snížený stupeň 
z chování  
3. stupeň 

podmíněně 
vyloučeni vyloučeni 

Střední vzdělání 
s výučním listem 

8 4 1 0 

Střední vzdělání 
s maturitní 
zkouškou 

6 3 0 0 
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5.2 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Počet žáků se 
speciálními 

vzdělávacími 
potřebami 

... z toho se 

zdravotním 
postižením 

... z toho s jiným 
zdravotním 

znevýhodněním 

... z toho s 

odlišnými a 
kulturními 
životními 

podmínkami 

... z toho s 

upravenými 
výstupy 

21 7 13 1 0 

 

5.3 Žáci nadaní a mimořádně nadaní v 1. až 4. stupni podpory dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

(1. stupeň podpory: nadaní žáci posouzení školou, 2. - 4. stupeň podpory: 
mimořádně nadaní žáci dle školského poradenského zařízení) 

1. stupeň podpory (posuzuje škola) 

oborově řemeslně sportovně umělecky sociálně multinadaní celkem 

2 0 0 0 0 0 2 

 

2. stupeň podpory (dle ŠPZ) 

oborově řemeslně sportovně umělecky sociálně multinadaní celkem 

0 0 0 0 0 0 0 

 

3. stupeň podpory (dle ŠPZ) 

oborově řemeslně sportovně umělecky sociálně multinadaní celkem 

0 0 0 0 0 0 0 

 

4. stupeň podpory (dle ŠPZ) 

oborově řemeslně sportovně umělecky sociálně multinadaní celkem 

0 0 0 0 0 0 0 
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5.4 Žáci – cizinci s nárokem na poskytování jazykové přípravy (§ 20 školského zákona) 
 

Počet žáků-cizinců k 30. 6. 2022 

s nárokem na jazykovou přípravu1 nezařazených do skupiny pro jazykovou přípravu 0 

s nárokem na jazykovou přípravu zařazených do skupiny pro jazykovou přípravu  0 

bez nároku na jazykovou přípravu zařazených do skupiny pro jazykovou přípravu2  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Žáci cizinci mají v souladu s § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nárok na 
bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání. Nárok na jazykovou 
přípravu mají nově příchozí žáci-cizinci v základních školách, kteří mají potřebu vzdělávání v 
češtině jako druhém (popř. cizím) jazyce. Nově příchozím cizincem se rozumí cizinec, který plní 
povinnou školní docházku na území ČR po dobu nejvýše 12 měsíců (po zařazení do skupiny již 
není podstatné, zda žák již lhůtu 12 měsíců naplnil, jazykovou přípravu absolvuje v plném 
rozsahu). Cizinec je fyzická osoba, která není občanem České republiky. V případě, že má 
fyzická osoba dvojí občanství, z nichž jedno je české, se taková osoba nepovažuje za cizince. 
 

2 Do skupiny mohou být zařazeni na základě posouzení potřebnosti také jiní žáci než cizinci s 
nárokovou přípravou. Tyto žáky lze do skupiny zařadit i do vyššího počtu než deset žáků, pokud 
to není na újmu kvality poskytované jazykové přípravy. O zařazení těchto žáků do skupiny 
rozhoduje ředitel školy na základě individuálního posouzení, hlavním kritériem je potřebnost 
jazykové podpory. Jde zejména o cizince, kteří v ČR plní povinnou školní docházku již delší 
dobu a také o žáky s českým občanstvím, kteří mají s ohledem na dlouhodobý pobyt v zahraničí 
prokazatelně obdobné integrační potřeby jako žáci cizinci, zejména potřeby jazykové přípravy. 
Žáci s českým občanstvím nemají nárok na přípravu dle § 20 školského zákona. Naplněnost 
skupiny se posuzuje jen s ohledem na žáky zařazené do skupiny na základě nároku na 
jazykovou přípravu.  
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6 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 

ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla ve škole fyzická kontrola České školní inspekce. 
 

Inspekční elektronické zjišťování na téma "INEZ - Pohybové dovednosti a aktivity žáků" 
probíhalo v termínu od 9. 11. 2021 do 3. 12. 2021. 

 

Inspekční elektronické zjišťování na téma "INEZ - Prevence rizikového chování a podpora 
nadaných a mimořádně nadaných žáků" probíhalo v termínu od 11. 1. 2022 do 10. 2. 2022. 

 

7 ČINNOST ŠKOLY 

7.1 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. 
 

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 2021/2022 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 

7.2 Zpráva o činnosti školské rady 

Školská rada pracovala do 25. 10. 2021 v tomto složení: 
Předseda: S. Šatrová 

Zapisovatel: L. Bešťák 

Členové: S. Duchková, J. Habžanský, E. Moricová, V. Tichý 

 

Školská rada pracovala od 25. 10. 2021 v tomto složení: 
Předseda: S. Šatrová 

Zapisovatel: L. Bešťák 

Členové: S. Duchková, J. Habžanský, M. Trhlíková, V. Tichý 

 

Ve školním roce 2021/2022 se školská rada sešla ke svému jednání dvakrát. Na jejím prvním 
zasedání dne 13. 10. 2021 členové schválili výroční zprávu o činnosti organizace za školní rok 
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2020/2021. Na druhém zasedání školské rady, které se konalo 22. 6. 2022, byly schváleny 

změny ve školním řádu. 

 

Mgr. Bc. Luboš Bešťák, zapisovatel 

7.3 Zpráva o činnosti žákovského parlamentu 

Vzhledem k opatřením v souvislosti s onemocněním Covid-19 se nekonalo v 1. pololetí 
školního roku 2021/2022 zasedání ŽP. Zástupci tříd komunikovali mezi sebou on-line formou 

a vzhledem k nemožnosti konat jakékoliv akce napříč ročníky a obory považovali společná on-

line zasedání za nepotřebná.  
 

Hlavním tématem pro jednání parlamentu ve 2. pololetí byla organizace projektových dnů a 
jejich reflexe. Žáci školy dále navrhli změnu webových stránek školy a školního Instagramu. 

 

Mgr. Dagmar Bystřická, koordinátorka ŽP 

7.4 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 

• OSPOD 

 

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.  
 

V současné době máme evidováno 20 žáků s doporučením ŠPZ, tento počet každoročně 
narůstá. Zároveň vzrostl i počet žáků, kteří jsou v péči odborných lékařů, zejména psychologů 
a psychiatrů. Nejčastějšími poruchami jsou deprese a poruchy úzkostného spektra. Jsem 

přesvědčena, že se jedná o doprovodný jev a důsledek tzv. covidové doby, ale zároveň se stále 
více ukazuje, že žáci přicházející ze ZŠ nejsou připraveni zvládat zátěžové situace a efektivně 
řešit své problémy. K těmto žákům je potřeba přistupovat individuálně, s velkou mírou 
empatie, tolerance a laskavosti. Zároveň však se vší důsledností, rozhodností a jasně 
definovanými požadavky.  
 

V letošním školním roce jsme se všichni snažili naplňovat společný cíl a tím je výchova a 
vzdělání. Vedli jsme žáky k odpovědnosti v plnění svých úkolů tak, aby zvládli rozsah učiva 
daný ŠVP a úspěšně zakončili studium maturitní nebo závěrečnou zkouškou.    
 

Mgr. Šárka Koldová, výchovný poradce 

7.5 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.  
 

Pomoc při výběru vhodného oboru  
Se žáky jsem řešila problémy spojené s nevhodně zvoleným oborem, konzultovala přestupy 
z oboru na obor v rámci školy, případně možnost volby jiného typu školy. Individuálně jsem 
konzultovala se žáky výběr vhodné VŠ a VOŠ. 

 

Optimalizace vzdělání a poradenská činnost 

Pomáhala jsem při studijních problémech žáků, řešila s nimi a jejich rodiči neprospěch. 
Pomáhala jsem při adaptačních problémech žáků 1. ročníků. Informovala jsem o možnostech 
studia na VOŠ, VŠ a nástavbového studia. Pracovala jsem na IVP. 

 

Kariérní kompetence - dovednosti pro řízení vlastní kariéry  
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Vedla jsem žáky k sebepoznávání a uvědomování si svých schopností, nabízela pomoc 

orientovat se ve vzdělávacích příležitostech a v uplatnění se ve světě práce. 

 

Mgr. Šárka Koldová, kariérový poradce 

7.6 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.  
 

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 červnu jsem zakončila studium Specializačního kurzu prevence rizikového chování. Jako 
školní metodička prevence jsem se v tomto školním roce zaměřila převážně na psychické újmy 
žáků způsobené distanční výukou (úzkostné stavy, sebepoškozování, apod.). 

Seznamovací akce prvních ročníků vidím jako jeden ze základních úkonů v rámci aklimatizace 
žáků v novém prostředí a k vybudování zdravého klimatu třídy.  

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

V oblasti všeobecné prevence proběhly následující akce:  
• seznamovací den pro žáky prvních ročníků – den plný seznamování, sebepoznávání, 

spolupráce a her; součástí seznamovacího dne byla procházka v centru Plzně vedoucí 
k orientaci a poznání města 

• projekt Kraje pro bezpečný internet 

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

• projektové dny 

Semináře a besedy pořádané jinými organizacemi: 
• Ledovec – seminář „Blázníš? No a!“ – 3KO 

 

V rámci primární prevence byla připravena řada akcí pro žáky, které nebylo možné zrealizovat 
z důvodu Mimořádných opatření MZ v důsledku epidemiologické situace. 
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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 

 

 
Den financí a práva 

7.7 Hodnocení činnosti koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Environmentální vzdělávání žáků probíhalo ve školním roce 2021/2022 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. Žákům jsme vštěpovali nutnost 

projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí vytvořit 
člověk, oceňovat hodnotu a krásu přírody a krajiny. 

 

Během školního roku 2021/2022 jsme realizovali celou řadu výukových akcí – exkurze do NP 

Šumava a JE Temelín; sázení stromků; zúčastnili jsme se projektů: Ukliďme svět, Udržitelná 
móda, Climate rules, Po stopách bobra evropského apod. Škola byla i v tomto školním roce 
členem sítě škol M.R.K.E.V. 
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Škola získala Osvědčení o podílu na zlepšení ŽP (za rok 2021 bylo nasbíráno 120 kg 

elektrozařízení, které bylo následně zpracováno s využitím nejlepších dostupných technologií 
a v souladu s evropskými standardy) 

 

Mgr. Markéta Husáková, koordinátor EVVO 

7.8 Zpráva za teoretické vyučování 
Školní rok 2021/2022 byl zahájen ve středu 1. 9. 2021. Žáci byli nadále povinni si zakrývat 
ve společných prostorech dýchací cesty respirátorem. K preventivnímu screeningovému 
testování žáků došlo ve dnech 1., 6. a 9. 9. 2021. Celkem bylo ve třídách otestováno 997 žáků 
s jedním pozitivním výsledkem (PCR test tohoto žáka byl negativní). Preventivního testování 
se nepodrobili žáci, kteří měli řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů 
od prodělané nemoci Covid-19. Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 
upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) skončil 
k 10. 9. 2021. Od 13. 9. neplatila ve školách a školských zařízeních povinnost zajištění 
screeningového testování dětí a žáků.  
 

Od 1. 9. 2021 začali vyučovat ve škole noví kolegové: MgA. L. Bartošová, Ing. Mgr. L. Falisová, 
M. Karbanová, Bc. R. Krejčová, Mgr. D. Fenderlová, P. Šťasta, naše řady opustili Z. Lewis, Bc. B. 
Vráblíková a Ing. V. Zelenková.  
 

V pondělí 6. 9. proběhly ve třídách 1E, 1KA/B, 1KO, 1MO seznamovací aktivity v rámci 
projektového dne.  

 

V 1. a ve 2. školním týdnu se konaly maturitní zkoušky (podzimní zkušební termín) a závěrečné 
zkoušky. Pokračovalo naplňování aktivit započatých projektů (školení, exkurze tříd).  
 

V podzimním období docházelo ke zhoršování epidemické situace, která se projevila posíláním 
tříd do karantény. Do karantény byli poprvé v tomto školním roce posláni od 6. 10. žáci třídy 
1KB, od 12. 10. žáci třídy 1KO a s nimi někteří učitelé. Odesílání tříd do karantény se několikrát 
v tomto školním roce zopakovalo.  
 

Ve čtvrtek 7. 10. žáci tříd 2MO, 3MO, 4MO navštívili v Praze výstavu Design Blok.  
 

V úterý 19. 10. se žáci třídy 1KA pod vedením učitelky M. Husákové zúčastnili akce sázení 
stromků v rámci environmentální výchovy.  
 

Podzimní prázdniny měli žáci od středy 27. 10. do pátku 29. 10., ve středu se konalo školení 
první pomoci pro část zaměstnanců a pro další část se uskutečnila exkurze do Prahy zaměřená 
na historii hlavního města.  

 

Konec prvního listopadového týdne přinesl den otevřených dveří (6. 11.) a účast na akci „Posviť 
si na budoucnost“ (5. – 6. 11.).  

 

Od 8. 11. započalo každotýdenní (15. 11., 22. 11., 30. 11., 6. 12, 13. 12., 20. 12.) testování žáků 
a zaměstnanců, kteří nebyli očkovaní či neprodělali v posledních 180 dnech nemoc Covid-19.  

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-odvolani.pdf
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Pedagogická rada za 1. čtvrtletí a rodičovské aktivy byly organizovány on-line.  

 

Z důvodu plánované odstávky dodávky vody žáci čerpali v pondělí 29. 11. ředitelské volno.  
 

7. a 14. 12. se žáci tříd 1PA, 1PB, 2PA, 2PB a 4E zúčastnili přednášky úřadu práce.  
 

Od pondělí 3. 1. 2022 se pravidelně screeningového testování vždy první den v týdnu (10. 1., 
17. 1., 24. 1., 31. 1.) zúčastnili všichni zaměstnanci a žáci školy bez ohledu na očkování a 
prodělání nemoci Covid-19. Toto testování probíhalo v prvních čtrnácti dnech i ve čtvrtek (6. 
1., 13. 1.).  

 

Ve dnech 10. 1. a 13. 1. se konaly talentové zkoušky na obor vzdělání Modelářství a návrhářství 
oděvů. Náhradním termínem bylo úterý 25. 1.  
 

I začátkem roku byly poslány do krátkodobé karantény některé třídy a s nimi i učitelé, největší 
počet odchozích tříd do karantény se uskutečnil ve 3. a 4. lednovém týdnu. Naštěstí se 
následně epidemická situace natolik zlepšila, že žáci a učitelé absolvovali po návratu z jarních 
prázdnin (7. – 11. 2.) v pondělí 14. 2. poslední testování. Respirátory žáci a učitelé mohli ve 
vnitřních prostorech školy odložit od 14. 3. 
 

Řízené praxe tříd 2MO (11. 10. – 15. 10.; 16. – 27. 5.), 1PA (1. – 12. 11.), 2E (22. 11. – 3. 12.), 

1PB (24. 1. – 3. 2.), 3E (14. 2. – 25. 2.), 3MO (28. 2. – 4. 3.; 23. – 27. 5.), 1MO (16. – 27. 5.), 2KO 

(30. 5. – 10. 6.), 3KO (13. – 24. 6.), malířský kurz (23. – 27. 5.) a klauzurní zkoušky proběhly 
podle harmonogramu.  

 

V rámci aktivit v projektech se konaly následující akce: finanční osvěta (8. 3.; třída 4E), exkurze 
do Prahy (16. 3.; třída 1E), projektové dny 4. a 11. 4. pro všechny žáky školy, projektové dny 
12. – 13. 4. pro žáky ZŠ, exkurze do Temelína (12. 5., třída 1KO; 30. 5., třída 1E), exkurze do Srní 
(11. 5., třída 1MO), literární projekt (17. 5., třída 3E), „Blázníš, no a“ (10. 6.; třída 3KO). 
 

Ve středu 23. 3. jsme vernisáží zahájili výstavu prací žáků oborů Oděvnictví a Modelářství a 
návrhářství oděvů v DEPO2015. Výstava trvala do úterý 19. 4. Ve stejném týdnu žáci navštívili 
několik filmových představení v rámci akce „Jeden svět“ (třídy 1PA, 1PB, 2E, 2KO, 3E, 3KO). 
Koncem měsíce žáci tříd 1E, 2E a 3E zhlédli divadelní představení v divadle Alfa. 

 

Maturitní zkoušky byly zahájeny písemnými pracemi z ČJL (4. 4.) a z CJ (19. 4.). Jednotné 
přijímací zkoušky proběhly ve dnech 12. a 13. 4., proto ředitelka školy vyhlásila na tyto dny 
ředitelské volno.  
 

Ve středu 20. 4. po velikonočních prázdninách (14. – 18. 4.) se konaly rodičovské aktivy.  
 

Na konci dubna obdrželi žáci posledních maturitních ročníků ročníkové vysvědčení a vstoupili 
do období konání maturitních zkoušek společné části (DT): 2. – 4. 5. a profilové části: 9. 5. – 3. 

6. (praktické zkoušky 9. – 13. 5. a ústní zkoušky 16. 5. – 3. 6.).  
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K slavnostnímu znovuotevření budovy školy v Křimické 3 po rekonstrukci za účasti hejtmana 
kraje, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člena Rady kraje pro školství a sport a dalších 
hostů došlo ve středu 11. 5. 2022. Žáci 1. a 2. ročníku oboru Kadeřník společně se žáky oboru 
Oděvnictví připravili pro tuto příležitost přehlídku účesů a módní kolekce. 

 

Turistický kurz byl pro všechny žáky 1. ročníků organizován v termínu 13. – 17. 6.  

 

Škola se prezentovala 14. 6. na tradiční akci Ručičky kraje.  
 

V posledním školním týdnu jsme připravili pro žáky projektový den (27. 6.), v jednotlivých 
třídách třídní učitelé zrealizovali svůj výchovně vzdělávací program (28. – 29. 6.) a ve čtvrtek 
30. 6. obdrželi žáci ročníkové vysvědčení. 
 

Mgr. Bc. Luboš Bešťák, zástupce ŘŠ pro teoretickou výuku 

 

 

 
Oděvní ateliér 

7.9 Zpráva za praktické vyučování 
I přes náročnou epidemiologickou situaci jsme se mohli v září vrátit k realizaci odborných 
výcviků a praktického vyučování prezenční formou. Řízené odborné praxe žáků oděvních 
oborů začaly probíhat v oděvních ateliérech Křimická 3 od 20. 9. 2021. Během prvního pololetí 
proběhly také odborné řízené praxe žáků ekonomických oborů u externích zaměstnavatelů. 
 

V měsíci září došlo ke znovuotevření kosmetického a kadeřnických salonů a obnovení provozu 
v omezeném rozsahu i pro zákazníky z řad veřejnosti. 
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Žákyně oborů Kadeřník a Kosmetické služby se účastnily prezentačních akcí ve Stodu, 
Klatovech, Domažlicích a Tachově, kde představily své praktické dovednosti. 
 

Během měsíce listopadu proběhlo pro žáky 1. a 2. ročníků oboru Kadeřník několik školení pod 
vedením lektora - kadeřníka Erika Urbana, na což navazoval celoroční plán online webinářů 
Matrix a Schwarzkopf, kterého se účastnili žáci všech ročníků během teoretického i 
praktického vyučování.  
 

Druhé pololetí bylo odstartováno konáním řízených odborných praxí probíhajících podle 
harmonogramu až do konce pololetí. Od poloviny března bylo možné odložit respirátorů ve 
vnitřních prostorách a obnovení provozu v salonech v plném rozsahu. 
 

V rámci projektových dnů proběhlo produktové školení od firmy Revlon Professional pro 3. 

ročník, žáci 1. a 2. ročníků vyráběli ozdoby do vlasů. V měsíci květnu proběhla motivační 
beseda s absolventem oboru Kadeřník Martinem Chotěborským, produktové školení od firmy  
Schwarzkopf  zastoupené Romanou Topinkovou a  workshop s předním českým kadeřníkem 
Matyášem Valešem. 
 

Období závěrečných zkoušek oboru Kadeřník bylo zahájeno 1. 6. 2022. Tento rok bylo 
k závěrečné zkoušce přihlášeno 45 žáků, z toho jich 31 prospělo, 9 prospělo s vyznamenáním, 
3 neprospěli a 2 zkoušku nekonali. 
 

Ing. Markéta Mauleová, zástupce ŘŠ pro praktickou výuku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečné 
zkoušky oboru 
Kadeřník 
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7.10 Spolupráce školy se sociálními partnery 

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. 
 

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, 

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 tomto školním roce probíhala spolupráce se smluvním pracovištěm, na kterém se 
připravovaly žákyně oboru Kadeřník (Kadeřnictví Monika Mrázová, Tachov). 
 

7.11 Účast v soutěžích 

V pátek a v sobotu 22. – 23. 10. se v Sušici konala soutěž Hackathon otevřených dat, kam jsme 
vyslali tým žáků, který obsadil v soutěži 6. místo. 
 

V listopadu se žákyně 3. ročníku oboru Kosmetické služby zúčastnili soutěže Glamour v Sušici 
(téma „Extravagantní krása živých panenek“). 

 

V soutěži „Rozhoduj o Evropě“ vynikajícím způsobem reprezentoval školu žák třídy 4E Tomáš 

Pirner, který obsadil v mezinárodním klání 2. místo. 

 

21. - 22. 4. 2022 proběhla jedna z největších republikových soutěží v Lysé nad Labem, ve které 
se žákyně 2. ročníku oboru Kadeřník umístily na 2. místě a žákyně 3. ročníku oboru Kosmetické 
služby obsadily také 2. místo. 

 

Škola se v rámci ICT vzdělávání žáků zapojila do projektu Kraje pro bezpečný internet, 

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.  
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Avantgarda Lysá nad Labem 
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7.12 Účast na aktivitách pořádaných pro veřejnost 

Druh akce Termín 

Výstava výtvarných prací žáků oboru Modelářství a návrhářství oděvů říjen 2021 

Posviť si na budoucnost – Depo2015 listopad 2021 

Výstava prací žáků oborů Modelářství a návrhářství oděvů a Oděvnictví 
– Depo2015  

březen 2022 

Veletrh práce – Lokomotiva Plzeň duben 2022 

Den dětí v ZOO Plzeň květen 2022 

Květinová dívka – ZOO Plzeň květen 2022 

 

 

8 ZÁVĚREM 

Ve školním roce 2021/2022 jsme pracovali na naplnění cílů stanovených školním vzdělávacím 
programem. V oblasti materiálního zabezpečení vzdělávání se nám podařilo vytvořit nové 
odborné pracoviště pro žáky oboru Kadeřník, odbornou učebnu pro žáky oděvních oborů, 
průběžně obměňovat ICT vybavení a přístroje na pracovištích OV. Pedagogičtí pracovníci se 
snažili ve vzdělávacím procesu užitím různých metod v jednotlivých předmětech naplňovat 
obecný vzdělávací cíl, tj. připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský 
i pracovní život. V oblasti personální jsme zajistili další odborné a metodické vzdělávání učitelů 
vedoucí ke zkvalitnění výuky. 
 

Škola realizovala projekt Šablony ISŠŽIV 2019, díky kterému jsme mohli zajistit další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, výuku vedenou 

odborníky z praxe a tandemovou výuku. 
 

Projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji nám umožnil spolupracovat s partnerskými 
základními školami, jejichž žáci se zúčastnili projektových dnů a volnočasových aktivit 
pořádaných naší školou. Tyto aktivity napomáhají žákům ZŠ při volbě oboru vzdělání a 
budoucího povolání. V období hlavních prázdnin jsme v rámci projektu uspořádali pro naše 
žáky i pro žáky partnerských základních škol letní kempy s matematickým a čtenářským 
zaměřením. Přínosem projektu pro pedagogické pracovníky je i konání individuálních a 
skupinových supervizí, které napomáhají předcházet jejich syndromu vyhoření. Projekt nám 
pomohl vybavit učebny potřebnou technologií a materiálem. 
 

Z projektu Národní plán obnovy jsme zřídili mobiliář notebooků, které půjčujeme žákům 
za účelem prevence digitální propasti.  
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V tomto školním roce jsme opět po covidové pauze spustili systém projektových dnů, které 
velkou měrou přispívají k naplňování klíčových kompetencí a gramotností žáků.  

 

Na pracovištích odborného výcviku jsme zavedli a spustili účetní program, ve kterém žáci 
pracují – vedou sklad, vystavují účetní doklady apod. Tímto krokem připravujeme žáky 
na digitalizaci v oblasti účetnictví.  
 

Účelově vázaný příspěvek Plzeňského kraje nám umožnil provést revitalizaci fasády budovy 
školy na Křimické ulici č. 3, čímž došlo k výraznému zlepšení pracovních podmínek učitelů a 
žáků, kteří zde absolvují praktickou výuku. Zároveň jsme v této budově zrenovovali a vybavili 

školním nábytkem jednu učebnu, rozšířili a vybavili stávající kadeřnický salon a v přízemí 
objektu vybudovali zcela nové bezbariérové kadeřnictví pro zákazníky. Toto rozšíření nám 
umožnilo rozdělit žáky do menších skupin s cílem individualizace výuky odborného výcviku.   
 

Během školního roku probíhala revize školních vzdělávacích programů na další období. 
 

 

 
 

Otevření kadeřnického salonu v budově školy Křimická ul. č. 3 
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II. Výroční zpráva o hospodaření školy 

Hospodaření školy v roce 2021 

Za rok 2021 byl vykázán kladný hospodářský výsledek ve výši 135 054,83 Kč a obě činnosti 
školy skončily se ziskem. Hlavní činnost 78 309,38 Kč a doplňková činnost 56 745,45 Kč. 
Hospodářský výsledek byl rozdělen do peněžních fondů následovně: 

- do fondu odměn 27 000 Kč; 
- do rezervního fondu 108 054,83 Kč. 

 Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 

Náklady celkem 57 475 736,03 80 659,74 57 556 395,77 

Výnosy celkem 57 554 045,41 137 405,19 57 691 450,60 

Hospodářský výsledek 78 309,38 56 745,45 135 054,83 

 

Souhrn přijatých neinvestičních finančních příspěvků, dotací a předfinancování projektů: 
• Dotace MŠMT na přímé výdaje ve vzdělávání 49 453 803 Kč, z toho závazný ukazatel 

na platy činil 35 276 tis. Kč, na ostatní osobní náklady 580 tis. Kč. 
• Národní plán doučování 28 712 Kč. Z této částky jsme vyčerpali 5 500 Kč a částku 

23 212 Kč jsme v průběhu měsíce prosince vrátili na účet PK. 
• Příspěvek na provoz 6 146 769 Kč. 
• Finanční dar za vítězství v soutěži Kraje pro bezpečný internet 20 000 Kč, který bude 

použit na nákup licencí antivirových programů na další období. 
• Mini grant v rámci podpory preventivních aktivit a výchovy k toleranci 13 000 Kč 

na proškolení školního metodika prevence a roční předplatné časopisu Prevence. 
• Záloha na předfinancování projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji 832 750 Kč, 

z toho 41 637,50 Kč dělá spolufinancování, vlastní podíl PK. 

Schválený příspěvek na provoz ve výši 5 049 tis. Kč byl škole v průběhu roku 2021 navýšen 
celkem o 1 098 tis. Kč na zajištění kybernetické bezpečnosti a GDPR, na zajištění hygienických 
opatření u přijímacích zkoušek, na vybavení nové učebny pro obor kadeřník, na vybavení 
učeben z důvodu nárůstu počtu žáků, na přípravu dokumentace pro připravovaný projekt do 
výzvy pro střední školy v rámci IROP 2021–2027 a na náklady soutěží pořádaných Plzeňským 
krajem. 

 

Z provozního příspěvku byly uhrazeny běžné opravy a údržba budov a opravy strojů a zařízení 
za 527 tis. Kč, pravidelné revize za 73 tis. Kč, energie za 1 327 tis. Kč, licence a uživatelské 
podpory k nehmotnému majetku a ostatní služby v hodnotě 1 456 tis. Kč. Byl nakoupen 
majetek, učební pomůcky a technické zhodnocení drobného majetku v částce 1 535 tis. Kč, 
z toho největší podíl připadl na novou učebnu oboru Kadeřník v přízemí budovy Křimická 3, 
kterou jsme kompletně vybavili nábytkem, učebními pomůckami a počítačem. Z nevyužívané 
šicí dílny v 3.NP vznikla nová klasická učebna teorie s katedrou, lavicemi a žákovskými židlemi. 
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Nové dveře ve vnitřních prostorách byly pořízeny na sociální zařízení a další nábytek 
do výtvarného ateliéru, kabinetu, šicích dílen a kadeřnického salonu a učebny ve 2. NP 

v budově vše v budově školy Křimická 3. Z důvodu předpokládaného nárůstu počtu žáků jsme 
nakoupili pro školu ve Škroupově ulici nové šatní skříňky. I pro výuku bylo nakoupeno mnoho 
učebních pomůcek, např. proběhla obměna části monitorů, několika PC a dataprojektorů, 
pro výuku zdravovědy byly nakoupeny nové modely lidské kostry a částí těla, pro výuku 
figurální kresby sádrové odlitky, do kosmetického salonu ohřívače vosků a lávových kamenů, 
do kadeřnických salonů fény, nůžky, stříhací strojky a cvičné hlavy. Z provozního příspěvku 
byly kryty i odpisy dlouhodobého majetku ve výši 560 665 Kč. 
 

Projekt Šablony ISŠŽIV 2019 reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016513 pokračoval i 
v roce 2021, kdy bylo celkem čerpáno 619 867 Kč. Pro výuku byly nakoupeny školní 
multilicence: Umíme anglicky, Umíme matiku a Umíme programovat. Probíhalo doučování 
žáků ohrožených školním neúspěchem, kurzy a semináře pro pedagogy, pro žáky byly 
uspořádány projektové dny a odborné přednášky a také navštívili největší výstavu designu 
v Praze Designblok. 

 

Na financování projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, do kterého jsme se zapojili jako 
partneři Plzeňského kraje, jsme v r. 2021 obdrželi finanční prostředky na neinvestiční výdaje 

ve výši 832 750 Kč a na investiční výdaje částku 60 538 Kč. Za prostředky tohoto projektu byl 
pořízen nový interaktivní set do učebny 16, licence softwaru Adobe Creative Cloud. 
Pro kroužky Trendy v oděvních materiálech a technologiích, Grafický design, Vizážistický salon,  
Aplikovaná matematika, Počítání nejen s počítačem, Čtenářský a dramatický klub a pro Letní 
kempy matematiky a Čtenářského klubu jsme pořídili učební pomůcky a technické vybavení 
jako 3D tiskárny, grafický software sketchUp, tablety, notebooky, dokovací stanice, wi-fi 
přístupový bod pro bezdrátové připojení, ruční parní napařovač, napařovací žehličku, 
radiomagnetofony, přenosný reproduktor, fény, kulmy, krepovačku a žehličky na vlasy, 
kruhová světla, mobilní zrcadla a další materiálové zajištění pro pořádání projektových dnů 
pro žáky SŠ i ZŠ. Tento projekt bude realizován až do listopadu 2023 a celkový rozpočet 
projektu činí 2 990 714,72 Kč. 
 

Peněžní fondy organizace 

Peněžní fondy organizace byly k 31. 12. 2021 plně kryty finančními prostředky na běžném 
účtu. Zůstatek účtu 411 Fond odměn činil 313 500 Kč, zůstatek účtu 413 Rezervní fond tvořený 
z hospodářského výsledku činil 911 541,71 Kč, zůstatek účtu 414 Rezervní fond tvořený 
z ostatních titulů činil 448 196 Kč, zůstatek účtu 416 Investiční fond činil 1 427 572,75 Kč. 
Investiční fond byl v roce 2021 celkem navýšen o 8 259 700,94 Kč, z toho: 

• o účetní odpisy hmotného nemovitého a movitého majetku ve výši 560 665 Kč, 
• o investiční příspěvek na akci Revitalizace fasády budovy školy Křimická 862/3  

ve výši 7 100 000 Kč, 
• o investiční příspěvek na připravovanou rekonstrukci čelní fasády budovy školy 

Škroupova 209/13 ve výši 255 659,54 Kč, 
• o investiční příspěvek na akci Kotelna ve výši 150 000 Kč, 
• o investiční příspěvek na připravovanou akci rekonstrukce střechy budovy školy 

Škroupova 209/13 ve výši 119 838,40 Kč, 
• za prodej vyřazených šicích strojů v hodnotě 13 000 Kč, 
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• o investiční dotaci na projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji ve výši 60 538 Kč. 
 

Základní příděl do fondu FKSP byl tvořen ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných 
na platy zaměstnanců a náhrad platů, což činilo 712 831,06 Kč. Fond kulturních a sociálních 
potřeb byl v roce 2021 čerpán dle stanovených zásad na stravování, rekreace, poskytnuté 
dary, vitamínové prostředky a na nákup kávovarů. Zůstatek účtu 412 FKSP činil 361 815,59 Kč. 

 
 

Úkoly v ekonomické oblasti byly splněny, při hospodaření s finančními prostředky byly 
dodržovány zásady účelnosti, hospodárnosti a efektivity. 
 

 

Plzeň, 6. 10. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….… 

Mgr. Soňa Pokrupová 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu Integrované střední školy živnostenské, Plzeň, Škroupova 13 schválila školská 
rada dne 12. 10. 2022. 

v Kč

Peněžní fondy 
organizace

číslo 
účtu Stav k 1.1.2021 Příděl ze zlepš. HV Jiné zdroje Čerpání Stav k 31.12.2021

Změna stavu                  
za rok 2021

2 3 4 5 6 7(=6-2)

Fond odměn 411 304 699,00 8 801,00 0,00 0,00 313 500,00 8 801,00

FKSP 412 498 759,53 0,00 712 831,06 849 775,00 361 815,59 -136 943,94

Rezervní fond 413,4 1 917 235,79 35 218,92 20 000,00 612 717,00 1 359 737,71 -557 498,08

Investiční fond 416 1 237 833,06 0,00 8 259 700,94 8 069 961,25 1 427 572,75 189 739,69

CELKEM 3 958 527,38 44 019,92 8 992 532,00 9 532 453,25 3 462 626,05 -495 901,33

   Tvorba 2021


