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1. ÚVOD 
 

Škola zahájila činnost v roce 1992 ve Zlíně, v roce 1993 byla zahájena výuka žáků v samostatně 
zřízené škole v Kroměříži. V roce 2001 došlo ke sloučení obou škol. Ve školním roce 2013/2014 
probíhala výuka na pracovištích ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 2433 a v Kroměříži na Tovačov-
ského 337. 
 

Středoškolské studium: 
Škola má podle rámcového vzdělávacího programu Ekonomika a podnikání zpracované vlastní 
školské vzdělávací programy se zaměřením na Řízení firem, Cestovní ruch, Informační a komuni-
kační systémy a Ekonomiku a cizí jazyky. Studium je určeno pro absolventy základních škol a trvá 
čtyři roky. Ve školním roce 2013 – 2014 byla realizována zaměření Řízení firem a Cestovní ruch. 
 

Pro úspěšné absolventy učebních oborů má škola zpracovaný školní vzdělávací program Podni-
kání, který mohou zájemci studovat v dvouleté denní formě studia nebo v tříletém dálkovém studiu. 
 
Vyšší odborné studium: 
Je určeno pro úspěšné absolventy maturitních oborů. Vzdělávací programy vyššího odborného 
studia podléhají akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Škola má akreditované 
dva vzdělávací programy Daňová a finanční správa v denní i kombinované formě studia a Cestov-
ní ruch v denní formě studia. 
 
Školní rok 2013/2014 se vyznačoval zejména přípravou a realizací maturit, akreditací vzdělávacích 
programů vyššího odborného studia, zpracováním a realizací projektů ESF a zabezpečováním 
výuky, doprovodných programů a školních akcí, které souvisely s odbornou a společenskou pří-
pravou žáků a studentů.  
 
Ve školním roce 2013/2014 zahájilo studium na Střední škole podnikatelské a Vyšší odborné ško-
le, s.r.o. celkem 279 žáků a studentů v níže uvedených oborech: 
 

typ školy název oboru typ a délka studia 

SŠ 

Ekonomika a podnikání – Řízení firem, Cestovní ruch denní čtyřleté studium 

Podnikání denní dvouleté studium 

Podnikání dálkové tříleté studium 

 

VOŠ 
Daňová a finanční správa kombinované tříleté studium 

Cestovní ruch denní tříleté studium 

 

 
 
Žáci a studenti používali ke svému vzdělávání na pracovištích v Kroměříži a ve Zlíně 16 kmeno-
vých učeben, 9 odborných učeben, z toho 4 počítačové učebny, přednáškový sál a studovnu. 
Všechny PC ve škole jsou propojeny do sítě s přístupem na internet. Škola postupně vybavuje 
kmenové učebny dataprojektory a interaktivními tabulemi. Žáci mají k dispozici 85 počítačů a mají 
neomezený přístup k internetu. Prostřednictvím technologie Wi-Fi se mohou v prostorách školy 
připojit k internetu také s vlastním zařízením. 
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
a) Název školy, sídlo, právní forma, IČ 

Název školy:    Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.  
Sídlo školy:    Tovačovského 337, 767 01 Kroměříž 

      tel./fax 573 343 932, 573 343 942 
                                        e–mail: spos@spos.cz  
      http://www.spos.cz 
 Kontakt:    Vladislava Zavadilová, DiS. 
 

Odloučené pracoviště školy:  nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín 
      tel.: 577 210 227, tel/fax: 577 215 314 
      e–mail: spos.zlin@spos.cz 
      http://www.spos.cz 
 Kontakt:    Hana Strangmüllerová 
  

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 
IČ:     253 44 412 
Identifikátor školy:   600 020 525 
Statutární zástupci společnosti: Ing. Zdeněk Velikovský, Mgr. Kateřina Velikovská 
 

b)  Zřizovatel školy 
Název:    DZC, spol. s r.o. 
Sídlo:    Horní Ves 291, 763 16 Fryšták 

 
c)  Ředitel školy 

Jméno, příjmení:   Ing. Zdeněk Velikovský 
Adresa:    Komenského 291, Fryšták 
Datum jmenování do funkce: 1. 2. 2010 
Datum odvolání z funkce:    18. 8. 2014 
 
Jméno, příjmení:   Mgr. David Martinek 
Adresa:    Budovatelská 4800, Zlín 
Datum jmenování do funkce: 18. 8. 2014 
Datum odvolání z funkce:    - 
 

d)  Školská rada, datum jejího zřízení  
     Podle § 167, zákona č. 561/2004 Sb. byly ke dni 30. 10. 2005 zřízeny šestičlenná školská rada 

při střední škole a tříčlenná školská rada při vyšší odborné škole.  
Dne 14. 12. 1998 bylo v Kroměříži založeno Sdružení přátel SŠP a VOŠ.  
 

e)  Součásti školy zařazené do sítě 
Střední škola podnikatelská  IZO 108 021 041 
Vyšší odborná škola   IZO 110 033 965 

 
f)  Datum zřízení (založení) školy, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace v síti 

Datum založení školy: 1. 9. 1993. 
Pracoviště Kroměříž – rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 10296/93-28 od 1. 9. 1993.  
Odloučené pracoviště Zlín – rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 2823/92 od 1. 9. 1992.  
Poslední aktualizace v síti škol MŠMT v Praze dne 11. 4. 2013 č. j. MŠMT – 14620/2013-620. 
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g) Součásti školy podle studijních oborů, rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity 
 

typ školy Obor Kód kapacita rozhodnutí MŠMT ČR forma studia 

SŠ Ekonomika a podnikání 63 – 41 – M/01 355 č.j. 524/2009-21 denní 

 Podnikání 64 – 41 – L/51 165 č.j. 19 848/2000-21 denní 

 Podnikání 64 – 41 – L/51 165 č.j. 19 848/2000-21 dálková 

VOŠ Daňová a finanční správa 63 – 41 – N/04 100 č.j. 16 636/2006-23/2 denní 

 Daňová a finanční správa 63 – 41 – N/04 135 č.j. 16 637/2006-23/2 kombinovaná 

 Cestovní ruch 65 – 43 – N/01 140 č.j. 19 848/2000-21 denní 

  
 
    Škola sdružovala následující typy škol: 
 

typ školy počet tříd 
počet žáků 
k 30. 6. 
2014 

počet žáků 
na třídu 

přepočtený počet 
pedagogických 
pracovníků 

počet žáků na pře-
počteného pedago-
gického pracovníka 

SŠ 11 167 15,18 19,464 8,58 
VOŠ 6 70 11,67 2,894 24,19 

 

h)  Hodnocení současného stavu školy 
Škola se zaměřila především na kvalitu vzdělávání žáků a studentů ve všech oborech vzdělání, 
které má uvedeny v rejstříku škol.  
Škola využívala k výuce prostory a kapacity vlastního školního objektu v Kroměříži, ve Zlíně 
probíhala výuka v nově adaptovaných prostorách na adrese nám. T. G. Masaryka 2433, prona-
jatých od společnosti Internátní, s.r.o.  
Škola organizovala v průběhu školního roku další doprovodné vzdělávací akce např. odborné 
exkurze, krátkodobé poznávací zájezdy do zahraničí, besedy a další kulturní a společenské ak-
ce. Zájemci o mezinárodně uznávaný certifikát z anglického jazyka se mohli účastnit zkoušek 
ESOL. 
 
 
 

3. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ   
 
Denní studium 

vyučované obory ve školním roce 
2013/2014 (názvy podle Rozhodnutí o 
zařazení do sítě škol) 

kód oboru 
(KKOV) 

součást 
školy 

denní studium 

počet žáků 
k 30.9. 

ukončilo MZ  
ukončilo 

absolutoriem 

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 SŠ 80 21 0 

Podnikání 64-41-L/51 SŠ 23 2 0 

Cestovní ruch 65-43-N/01 VOŠ 29 0 4 

 
Dálkové studium 

vyučované obory ve školním roce 
2013/2014 (názvy podle Rozhodnutí 
o zařazení do sítě škol) 

kód oboru 
(KKOV) 

součást 
školy 

dálkové studium 
počet žáků 

k 30.9. 
ukončilo MZ 

ukončilo  
absolutoriem 

DA VE EX DA VE EX DA KO EX 

Podnikání 64-41-L/51 SŠ 83 0 0 23 0 0 0 0 0 

Daňová a finanční správa 63-41-N/04 VOŠ 47 0 0 0 0 0 0 20 0 

 
Vysvětlivky:  

DA  -  dálkové studium    VE – večerní studium    KO  -  kombinované studium    EX  -  externí studium   
 

a) Inovace vzdělávacích programů 

 spolupráce s Junior Achievement CZ; 

 nepovinné předměty: cvičení z matematiky, seminář z ČJL;  

 volitelné jazyky: anglický, německý, ruský, španělský; 
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 zpracování výukových modulů v rámci projektů ESF; 

 inovace obsahu učiva a pilotní ověřování v rámci projektů ESF 
 

b) Způsob zabezpečení odborné praxe 
Součástí vzdělávacího programu školy je i odborná praxe žáků, která probíhala na základě 
uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi školou a jednotlivými subjekty. Žáci jsou po dobu studia 
pojištěni u pojišťovny Generali. 
 
Počet týdnů odborné praxe v jednotlivých ročnících vzdělávacích programů: 
 

 Obor Ročník Délka praxe v týdnech 

SŠ 
Ekonomika a podnikání 

I. 0 

II. 2 

III. 2 

IV. 0 

Podnikání I. 2 

VOŠ 
denní studium 

Daňová a finanční správa 

I. 2 

II. 2 

III. 2 

Cestovní ruch II. 20 

VOS dálkové studium Daňová a finanční správa 

I. 4 

II. 4 

III. 4 

 
  

Žáci čtyřletého vzdělávacího programu vykonávali odbornou praxi dle zaměření studia. Praxe 
ve II. ročníku je zaměřena na obchodní činnosti a logistiku zásob. Praktické poznatky vhodně 
doplňují výuku ekonomických předmětů. Žáci ve III. ročníku vykonávali odbornou praxi zaměře-
nou na výkon ekonomických a manažerských funkcí.  
Žáci nástavbového studia oboru Podnikání absolvovali během studia odbornou praxi v rozsahu 
2 týdnů. 
Škola umožňuje v souladu s osnovami také individuální odborné praxe.  
U VOS je nejvyšší časová dotace odborné praxe u oboru „Cestovní ruch“, kde studenti absolvují 
souvislou odbornou praxi v rozsahu 20 týdnů. Odborná praxe u tohoto oboru je směřována do 
oblasti zařízení cestovního ruchu a hotelnictví a škola při jejím zabezpečování spolupracuje se 
společností Helios Agency. V závěru školního roku odcestoval jeden student oboru Cestovní 
ruch k výkonu odborné praxe v Řecku. Ostatní studenti absolvovali praxi u tuzemských partne-
rů. 
U oboru VOS „Daňová a finanční správa“ je odborná praxe směřována do oblasti účetní, eko-
nomické, daňové a právní.  
 
Praxe žáků probíhají v souladu s Plánem odborných praxí. O absolvování odborných praxí se-
pisují žáci a studenti zprávu z praxe, jejíž součástí je i hodnocení jejich aktivit odpovědným pra-
covníkem spolupracující firmy. Spolupráce s firmami se projevuje kladně v  pracovním uplatnění 
žáků a studentů v rámci studentských brigád během studia a v následném pracovním uplatnění 
absolventů po ukončení studia. 
Mezi největší partnery školy patřily organizace Tesco, Bila a Terno. 

  
c) Spolupráce s jinými institucemi a školami 

Škola je členem: Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska; 
Obchodní a hospodářské komory v Kroměříži; 
Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Kroměřížska; 
Klubu UNESCO;  
Asociace debatních klubů České republiky. 

 
Škola spolupracuje:  

 se Střední školou gastronomie a obchodu Zlín, Obchodní akademií Tomáše Bati a Vyšší 
odbornou školou ekonomickou Zlín, Střední průmyslovou školou polytechnickou Zlín, Sou-
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kromou střední školou Uherské Hradiště, s OA, VOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkouš-
ky v Uherském Hradišti, Vyšší odbornou školou živnostenskou v Přerově, Střední školou 
cestovního ruchu v Rožnově pod Radhoštěm, Střední hotelovou školou ve Zlíně, AIESEC 
UTB Zlín, aj.;  

 se Střední školou hotelovou a služeb v Kroměříži v oblasti zabezpečení výuky u odborných 
předmětů; 

 v rámci dalšího studia absolventů VOŠ s vysokou školou Sting Brno; 

 dlouhodobě s organizací Junior Bata Achievement ČR; 

 podílí se na akcích pořádaných Nadací T. Bati ve Zlíně. 
 

d) Mezinárodní spolupráce a programy, včetně zahraniční odborné praxe žáků a studentů 

 Helios Agency: zajištění odborné praxe v Řecku. 
 
 

 

4. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 
 

a) Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014   
       

 
počet fyzických 

osob 
přepočtené 

úvazky 

interní pracovníci 19 15,71 

 externí pracovníci 16  2,507 

 
b)    Další údaje o pedagogických pracovnících  
       (u pedagogů důchodového věku je vyznačeno vedle pořadového čísla D) 
 
 

Interní pedagogičtí pracovníci 
 

ped. 
pra-

covníci 
- poř. 
číslo 

pracovní zařazení, 
funkce 

úvazek 
kvalifikace 

(stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) 

roků 
ped. 

praxe 

 
Věk 

1 Ředitel 1,0 VŠ, VUT Brno FT, ekon. př. 39 60 

2 Zástupkyně ředitele 1,0 VŠ, UP Olomouc, FF, NJ, RJ, Dě 28 54 

3 Zástupce ředitele 1,0 VŠ, UJEP Brno, PrF, právo 30 60 

4 Zástupkyně ředitele 1,0 VŠ, UP Olomouc, FF, andragogika 36 58 

5 Učitelka 1,0 VŠ, VŠE Bratislava, ek. předměty, DPS 19 48 

6 Učitelka 0,98 VŠ, VŠB Ostrava, FE, ekon. předměty 20 42 

7 Učitelka 0,1 VŠ, UP Olomouc, FF, AJ 22 53 

8 Učitelka 0,1 VŠ, UP Olomouc, PdF, spec. pedagogika 25 51 

9 Učitelka 0,83 VŠ, SU Opava, FPřF, ČJL, NJ 8 33 

10 Učitel 0,85 VŠ, UP Olomouc, PdF, RJ, Z, VT 19 43 

11 Učitel 0,38 VŠ, UP Olomouc, PřF, M, DG 32 56 

12 Učitelka 1,0 VŠ, U Pardubice, FFT, ek. předměty, ON, DPS 20 42 

13 Učitel 0,9 VŠ, UP Olomouc, PřF, M, ON, VT 36 60 

14 Učitel 0,57 VŠ, UK Praha, TV 35 59 

15 Učitelka 1,0 VŠ, VŠE Praha, ek. služeb a cest. ruchu, DPS 21 51 

16 Učitelka 1,0 VŠ, SU Opava, ČJ, Dě, historie a muzeologie 11 38 

17 Učitel 1,0 VŠ, Ostravská univerzita, NJ, ZSV 11 37 

18 Učitel 1,0 VŠ, Ostravská univerzita, M, Ze 12 37 

19 Učitel 1,0 VŠ, VVŠPV Vyškov, ek. předměty, DPS 8 36 
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Externí pedagogičtí pracovníci 
 

ped. 
pra-

covníci 
 

pracovní zařazení, 
funkce 

úvazek 
kvalifikace 

(stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) 

1 D Učitel  0,19 VŠ, UJEP Brno, PdF, THO 

2 D Učitel  0,071 VŠ, VŠZ Brno, PSP 

3  Učitel  0,028 VŠ, VUT Brno, FS, MU Brno, PrF, FPD 

4 D Učitelka 0,19 VŠ, PFUP Olomouc, TV 

5  Učitel  0,083 VŠ, UP Olomouc, FF, VVD, účetnictví 

6  Učitelka 0,119 VŠ, UJEP Brno, PrF, právo 

7  Učitelka 0,202 VŠ, VŠE Praha, auditor, ek. předměty 

8  Učitelka 0,071 VŠ, UP Olomouc, PF, NJ, On 

9  Učitel  0,071 VŠ, UJEP Brno, PdF, ČJ 

10  Učitelka 0,270 VŠ, MU Brno, PF, RJ 

11  Učitel  0,213 VŠ, VŠB Ostrava, EF, ek. předměty, DPS 

12  Učitelka 0,23 VŠ, SU Opava, FPřF, NJ, D 

13 D Učitelka 0,476 VŠ, UP Olomouc, FF, teorie a dějiny čs. lit, DPS 

14  Učitel 0,071 VŠ, UP Olomouc, PřF, AJ 

15  Učitelka 0,055 VŠ VŠE Praha 

16  Učitelka 0,167 VŠ UJEP Brno, PdF, DPS 

 
 

Věkové složení interních pedagogických pracovníků je následující: 
 

do 30 let 0 

31 - 50 let 9 

51 – 60 let 10 
nad 60 let 0 

průměrný věk 48,3 

 
Věkové složení externích pedagogických pracovníků je následující: 
 

do 30 let 0 

31 - 50 let 4 

51 – 60 let 4 

nad 60 let 8 
průměrný věk 55,81 

  

Všichni interní a externí vyučující mají vysokoškolské vzdělání.   
 

 
Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů  
(Zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné) 
 

 % 

požadovaný stupeň vzdělání  100 

aprobovanost výuky  98,49 

 
d) Nepedagogičtí pracovníci   
 

 
počet fyzických 

osob 
přepočtené 

úvazky 

interní pracovníci 4 4,00 

externí pracovníci 0 0 
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Další údaje o nepedagogických pracovnících  
 

ostatní pracovníci 
- pořadové číslo 

pracovní zařazení, funkce úvazek stupeň vzdělání 

1 Tajemnice školy 1,0 středoškolské 

2 Tajemnice školy 1,0 vyšší odborné 

3 Správce objektu 1,0 středoškolské 

4 Uklízečka 1,0 středoškolské 
 

 

e)  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 
školy 
 
počet osob  název semináře 
 1  Systém agendy pro školy 
 1  Semináře e - Twinning 
 1  Brána jazyků otevřená 
 1  Seminář k nové maturitě AJ – hodnotitel ústního projevu 
         1  Studium CERMAT – PUP 
 1  Rozšiřující studium AJ 
 1  Metodická setkání vyučujících AJ „Učíme anglicky – společně a efektivně“ 
 7  Školení k projektu „Učíme se podnikat“ 
 1  Školení práce na počítači pro nevidomé Brailcom 
 1  Seminář k projektu TITAN – fiktivní firma  
         1  Zákon o pedagogických pracovnících 
         1  Cyklus seminářů Brain jogging 
         1  Učíme anglicky – společně a efektivně 
 1  Kurz odborné středoškolské angličtiny 
          1  Seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí 
          1  Konzultační seminář vedoucích pracovníků ke společné části maturitní 

                                       zkoušky 
 
 

5. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
       

a) Žáci přihlášení ke studiu ve školním roce 2013/2014 
  

kód název 
délka 
studia 

druh 
studia 

počet 
přihlášených 

počet 
přijatých 

k 31.8.2013 

počet 
odvolání 

1. kolo 2. kolo 3. kolo 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 4 DE 32 0 0 32 0 

64-41-L/51 Podnikání 2/3 DE/DA 17/21 0/5 0/9 17/35 0 

63-41-N/04 Daňová a finanční správa 3/3 DE/KO 0/7 0/8 0/2 0/17 0 

65-43-N/01 Cestovní ruch 3 DE 18 6 2 26 0 

 Celkem   67/28 6/13 2/11 75/52 0 

Vysvětlivky:      DE – denní studium; DA – dálkové studium; KO – kombinované studium 
 

b) Další doplňující údaje k přijímacímu řízení 
Kritéria pro přijetí ke studiu 
K přijetí ke studiu byla zveřejněna Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 pro: 

 denní studium oboru Ekonomika a podnikání; KKOV 63-41-M/01; 

 nástavbové studium oboru Podnikání; KKOV 64-41-L/51; 

 vyšší odborné studium, obory Daňová a finanční správa (63-41-N/04) a Cestovní ruch (65-
43-N/01); 
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c) Odvolací řízení  
 

 počet odvolání přijato na odvolání zamítnuto odvolání 

Ekonomika a podnikání 0 0 0 

Podnikání 0 0 0 

Daňová a finanční správa 0 0 0 

Cestovní ruch 0 0 0 

CELKEM 0 0 0 
 

 

d) Další údaje 
V rámci prvních ročníků (obory a počty žáků) se neuskutečnil žádný přestup. 
 
Přehled o žácích přijatých do vyššího ročníku (počty žáků podle oborů a ročníků):  
 

Obor 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. celkem 

Ekonomika a podnikání 0 2  3 1 6 

 
 
    

6. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 
 

a) Prospěch žáků ve škole  

 
počet žáků 

k 30. 9. 2013 
prospělo 
s vyznam. 

prospělo neprospělo 
zanechalo stu-

dia, jiné 

SŠ 186 12 109 45 20 

VOŠ 76  71  5 

 
        z toho dálkové studium 

 
počet žáků 

k 30. 9. 2013 
prospělo 
s vyznam. 

prospělo neprospělo 
zanechalo stu-

dia, jiné 

SŠ 83 5 51 16 11 

VOŠ 47  43  4 

 
 

b) Výsledky ukončení studia (maturitní zkoušky, absolutoria) 

 
počet žáků 

v posledním 
ročníku 

prospělo 
s vyznam. 

prospělo neprospělo 
jiné (náhr. ter-
míny apod.) 

SŠ 65 3 43 9 10 

VOŠ 27 14 10 0 3 

 

       z toho dálkové studium 

 
počet žáků 

v posledním 
ročníku 

prospělo 
s vyznam. 

prospělo neprospělo 
jiné (náhradní 
termíny apod.) 

SŠ 29 0 23 5 0 

VOŠ 20 11 9 0 0 

 
  

 Komentář analyzující prospěch žáků, včetně problematiky neprospěchu  
Příčinou neúspěchů žáků čtyřletého studia ve studiu byla stejně jako v minulých letech přede-
vším vysoká absence, špatná příprava k výuce, malá motivace a malý zájem o studium.  
U denní formy nástavbového studia mění řada žáků se značným vypětím své návyky 
z předchozího studia na SOU, kdy na ně nebyly kladeny vyšší požadavky. 
U některých žáků nástavbového studia a studentů vyšší odborné školy v dálkové formě studia 
dochází k podcenění jeho náročnosti a nezvládání pravidelné přípravy do výuky, to je důvo-



 

 
 

strana 11 

dem k předčasnému ukončování studia. Vzhledem k věkové vyzrálosti se však u většiny 
z nich, po překonání počátečních problémů, dostavují pozitivní výsledky. 
Obecně se na kvalitě prospěchu projevují snížené nároky na žáky základních škol vynucené 
přestupem nejlepších žáků na víceletá gymnázia, ztráta konkurence a zdravé soutěživosti. 
Značný problém pak nastává zejména u absolventů učebních oborů a mnohým činí denní stu-
dium značné potíže.  
 

  
 Zhodnocení úrovně maturitních zkoušek (včetně praktické části) a absolutorií 

 
Hodnocení prospěchu maturitní zkoušky a absolutoria 
 
maturitní zkoušky 
 

uspělo 46 

neuspělo 9 

absolutoria 
 

prospělo s vyznamenáním 11 

prospělo 13 
neprospělo 0 

 
 

Slovní hodnocení 

 Žáci čtyřletého denního studia dosáhli ve společné části maturitní zkoušky výborných vý-
sledků v Českém jazyce a literatuře a v cizích jazycích, jedna žákyně neprospěla u zkoušky 
z matematiky. V profilové části maturitní zkoušky neprospěla jedna žákyně. Celková 
úspěšnost byla 96%. 

 U žáků nástavbového studia v dálkové formě se tentokrát neprojevily problémy u maturitní 
zkoušky z cizích jazyků jako v předchozích obdobích, ale naopak v matematice.    
 

 Vynikajících výsledků dosáhli studenti vyšší odborné školy u absolutoria, kdy dosáhli 100% 
úspěšnosti, a 55% absolvovalo s vyznamenáním.  

 

 Poznatky z uplatnění absolventů školy na trhu práce, úspěšnost přijetí ke studiu na 
VOŠ a VŠ: 
V současné době podstatná část absolventů pokračuje v dalším vzdělávání na VŠ a VOŠ. 
Další část absolventů se ucházela o zaměstnání v obchodních firmách a organizačních slož-
kách státu, někteří absolventi pracují v rodinných firmách, část odchází za prací nebo studiem 
do zahraničí. Údaje o evidenci našich absolventů na Úřadech práce nám nejsou známy. 

  
c) Hodnocení výsledků výchovného působení  

Pochvaly 
Pochvala třídního učitele 5 

Pochvala ředitele školy 6 
 

Pochvala třídního učitele: výborný prospěch, reprezentace školy, vzorná práce pro kolektiv. 
Pochvala ředitele školy: výborné studijní výsledky po celou dobu studia, práce pro kolektiv 
třídy, reprezentace školy. 
 

Napomenutí a důtky 

Napomenutí a důtka třídního učitele 4 

Důtka ředitele školy 5 

Podmínečné vyloučení ze studia 7 
Vyloučení ze studia 1 

 

Napomenutí a důtka třídního učitele: za opakované nevhodné chování nebo kázeňské pro-
hřešky a pozdní příchody. 
Důtka ředitele školy: za závažné porušení školního řádu. 
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Podmínečné vyloučení ze studia: za opakované porušování školního řádu, neomluvená ab-
sence. 
Vyloučení ze studia: za hrubé porušení školního řádu, opakovaná neomluvená absence. 
  
Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů 
Informace výchovných poradců Mgr. Alexandra Gorcová Kučerová (pracoviště Zlín) a Mgr. Ol-
gy Fairbrook (pracoviště Kroměříž) – viz příloha č. 1. 
Informace k prevenci patologických jevů – Mgr. Alexandra Gorcová Kučerová (pracoviště Zlín) 
a Ing. Zuzana Atarsia (pracoviště Kroměříž) – viz příloha č. 2. 
 

d) Snížené stupně z chování  

stupeň počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 6 0,025 
3 – neuspokojivé 12 0,05 

 

e) Neomluvené hodiny  
 počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 153 0,01 
2. pololetí 439 0,024 
za školní rok 592 0,018 

     

f) Údaje o integrovaných žácích  
Žáci integrovaní ve třídách  

 ročník počet žáků 

nevidomý III. 1 
pohybové postižení III. 1 

 

Na pracovišti ve Zlíně nebyl ve školním roce 2013/2014 evidován žádný integrovaný žák. 
Na pracovišti v Kroměříži studovala žákyně s pohybovým postižením a jeden nevidomý žák. 
 

g) Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků  
 

název soutěže, přehlídky 
počty účastníků 

školní kolo oblastní kolo ústřední kolo umístění 

Olympiáda v AJ 8 0 0 0 

Matematická liga 18 0 0 0 

Mladí fotografují památky   1 3 

Olympiáda v ZE 17    

Olympiáda v ČJ 16    

Eurorebus  6   

Celostátní matematická soutěž  5   

Ekonomicko-manažerská olympiáda   15  

Angličtinář roku 2014   11  

Pišqworky 2013  6   

 

7. VÝZNAMNÉ MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VE-
ŘEJNOSTI 

 

Mimořádné pedagogické aktivity učitelů (včetně publikační činnosti) a významné mimo-
školní aktivity žáků: 

 Spolupráce s firmou SITA na ekologickém projektu – PAPÍR za PAPÍR 

 Pasování žáků l. ročníků; 

 Spolupráce s Junior Baťa Achievement v oblasti studentských firem; 
 

Další vzdělávací a výchovné aktivity: 

 Celostátní fotosoutěž "MLADÍ FOTOGRAFUJÍ PAMÁTKY". – 3. místo 

 Exkurze Olomouc 
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 Exkurze Bratislava 

 Exkurze do muzea, zámku a zahrad v Kroměříži 

 Pomoc studentské firmy na akcích pořádaných  OHK Kroměříž  

 Mikulášská besídka pro školku 

 Ověřování digitálních učebních materiálů - projekt ESF „EU peníze středním školám“ 

 Tvorba a pilotní ověřování materiálů- projekt ESF „Učíme se podnikat“ 

 Vzdělávací program Planeta země 3000 „ Příběhy prastaré Lemurie“ 

 „Dopoledne na podnikatelce“ – propagační akce školy 

 Přednáška o normalizaci 

 Vánoční večírek 

 Workshop VOS 

 Poznávací zájezd do Francie a Španělska; 

 Divadelní představení Divotvorný hrnec – MD Zlín; 

 Beseda Kornelia Novaka - Breivik a my?; 

 Evropský den jazyků na Gymnáziu a SJŠ ve Zlíně; 

 Studentské předčasné parlamentní volby – projekt Člověka v tísni o.p.s.; 

 Šprechtíme – putovní akce velvyslanectví Spolkové republiky Německo; 

 Sportovní den školy; 

 Celodenní preventivní program zaměřený na zlepšení vztahů v třídním kolektivu; 

 Komentovaná prohlídka výstav z historie Zlína – Baťův institut; 

 Beseda - Probační a mediační služba – PMS ČR Zlín; 

 Velkoplošná panoramatická diashow - Americká divočina; 

 Studentské odpoledne u příležitosti 24. výroční Dne boje za svobodu a demokracii; 

 Audiovizuální program – Austrálie; 

 Zájezd pořádaný studentskou firmou – Předvánoční Vídeň; 

 Divadelní představení O myších a lidech – MD Zlín; 

 Regionální diskusní fórum Ochrana spotřebitele – veřejná diskuse s europoslanci a odbor-
níky; 

 Divadélko pro školy – Sluha dvou pánů; 

 projekt Svět kolem nás: Mexiko – Záhada starých Mayů; 

 Krajská knihovna Františka Bartoše – informatická lekce pro 1. ročníky; 

 Odborná exkurze – Cesta mořem odpadu; 

 Odborná přednáška pro dívky: Rakovina děložního čípku; 

 Divadelní představení My Fair Lady; 

 Muzeum Jihovýchodní Moravy – komentovaná prohlídka; 

 Přednáška: Sultanát Omán; 

 Dějepisná exkurze – Ghetto Terezín, holocaust a dnešek; 

 Výstava k 45. výročí upálení Jana Palacha; 

 Literárně-dějepisná exkurze – Praha 2014; 

 Workshop studentských firem Zlínského kraje. 
 

- fotografie z vybraných akcí - viz Příloha č. 4  
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8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROLY PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ 
INSPEKCÍ 

 

Ve školním roce 2013/2014 se neuskutečnila žádná kontrola České školní inspekce. 
 
 
 

9. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

V souladu s vyhláškou č. 15/ 2005 Sb. § 7 písma i – viz příloha č. 3. 
 
 
 

10. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEK-
TECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

Škola předložila a realizuje následující projekty: 
 

název projektu  prioritní osa 
datum 

zahájení 

Učíme se podnikat - rozvoj kompetencí k podni-
kání u žáků v počátečním 
vzdělávání 

7.1 Počáteční vzdělávání 2. 7. 2012 

Sky NetSchool – učíme se a podnikáme 7.1 Počáteční vzdělávání 1. 1. 2013 

  
Učitelé se aktivně zapojili do projektů ESF, kde vytvářeli zejména digitalizované učební materiály, 
které byly používány ve výuce a žáci je mají rovněž zpřístupněny na internetových stránkách školy. 
 

 
 

11. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANI-
ZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ 
ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Škola dlouhodobě spolupracuje s:  

 Obchodní a hospodářskou komorou v Kroměříži; 

 Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu Kroměřížska; 

 Úřadem práce v Kroměříži; 

 Úřadem práce ve Zlíně; 

 Klubem Unesco v Kroměříži. 
 
V rámci zabezpečování odborné praxe žáků a studentů patří mezi významné partnery 

 TESCO Kroměříž 

 Billa Zlín 

 TERNO Zlín 
 

 

 

12.  ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 
 

Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu s ustanovením §10 zákona č.561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., ve znění poz-
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dějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního 
hodnocení školy.  
 
Ve školním roce 2013/2014 škola zabezpečovala výuku v oblasti středoškolského vzdělávání ve 
vzdělávacích programech Ekonomika a podnikání (se zaměřením na Řízení firem a Cestovní 
ruch) a Podnikání, ve vyšším odborném vzdělávání v akreditovaných programech Daňová a fi-
nanční správa a Cestovní ruch. V srpnu 2014 došlo k výměně ve funkci ředitele, kdy za Ing. 
Zdeňka Velikovského byl do této funkce jmenován Mgr. David Martinek. 
 
Školní rok zahájilo ve všech vzdělávacích programech středoškolského a vyššího odborného vzdě-
lávání celkem 279 žáků a studentů v 17 třídách a studijních skupinách. V průběhu školního roku 
zanechalo studia 42 žáků a studentů. Nejvyšší úbytek byl zaznamenán u nástavbového studia a u 
studijních oborů vyššího odborného studia. Důvodem bylo zejména nezvládání náročnosti studia a 
v menší míře získání zaměstnání. 
 
V uplynulém školním roce se podařilo splnit cíle a úkoly výchovně vzdělávacího procesu. Tradičně 
dobrých výsledků dosáhli žáci čtyřletého studia ve společné části maturitní zkoušky z cizích jazyků 
a českého jazyka a literatury. Naopak problémy činilo žákům zadání didaktického testu 
z matematiky. 
 
Ukázalo se, že nově vytvořená skladba výukových předmětů a následná aktualizace jejich obsahu 
dle potřeb praxe a nových hospodářských a společenských trendů byla správná. Učitelé, žáci a 
studenti měli větší volnost a tvořivost ve výuce vedoucí k vyšší náročnosti a připravenosti pro život.  
 
Studenti posledního ročníku vyššího odborného studia oboru „Daňová a finanční správa“ 
v letošním roce excelentním způsobem ukončili své studium se 100% úspěšností. Absolventi 
vyššího odborného studia mají možnost pokračování ve studiu na vysokých školách v České re-
publice. Ti, kteří této možnosti využijí, pozitivně hodnotí přípravu ve vyšším odborném studiu, pro-
tože jim navazující studium nečiní problémy.  
 
Škola postupně propracovává prostupnost na navazující bakalářské a magisterské studium na 
vysokých školách s příbuzným zaměřením na základě ECTS. V uplynulém školním roce tak mohli 
být absolventi vyššího odborného studia obor Daňová a finanční správa přijati do vyšších ročníků 
bakalářského studia na VŠ Sting Brno, Universitě J. A. Komenského Praha, nebo jim byly uznány 
některé vykonané zkoušky.   
 
Bohužel, i v uplynulém školním roce se projevil výrazný demografický propad žáků, vycházejících 
ze základních škol a další zhoršení kvality jejich vzdělání, na kterém se velmi negativně projevuje 
maximální naplňování kapacit víceletých gymnázií. Rovněž kvalita absolventů SOU, kteří se hlásí 
do nástavbového studia, má stále klesající tendenci.   
 
 
Datum zpracování výroční zprávy: 15. 9. 2014     

 
 
Datum projednání na poradě pracovníků školy:           
 
 
 
Podpis ředitele školy a razítko školy: 
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Příloha č. 4 
Workshop studentských firem, 23. června 2014 Kroměříž 

 
 

 
 
Práce žáků ve studentské firmě 
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Odborná praxe žáků - Řecko (Rhodos), Costa Lindia Beach Resort 

 
 
Odborná praxe studentů VOŠ - Řecko (Kos), hotelu Apollon**** 

 
 

Literárně – historická exkurze -   Praha 

 


