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1. SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY 
 

Vážení přátelé, 
 
školní rok 2015/2016 byl pro Střední školu podnikatelskou a Vyšší odbornou školu, s.r.o. ve zna-
mení velkých změn. Kromě změn v pedagogickém sboru zavedla škola elektronickou třídní knihu 
společně s novým informačním systémem a mobilní aplikací (EduPage). Žáci i rodiče tak získali 
přístup k informacím souvisejícím se studiem z jednoho místa prostřednictvím internetu nebo mo-
bilních zařízení. Na základě dotazníků a informací z třídních schůzek si jak žáci, tak i rodiče tuto 
novinku velmi pochvalují. 
S potěšením musím také konstatovat, že v roce 2016 můžeme blahopřát dalším žákům a studen-
tům Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o k úspěšnému zakončení studia. Vět-
šina maturantů a absolventů denního studia složila závěrečné zkoušky bez větších problémů, což 
svědčí o jejich poctivé přípravě v průběhu studia. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se 
jim věnovali, učili je, vedli je, prostě jim pomáhali. Vzhledem k profilu školy získali absolventi pře-
devším znalosti a dovednosti v oblasti odborných ekonomických předmětů, znalosti z ekonomiky, 
ekonomie, účetnictví, marketingu, managementu a dalších disciplín. Akcentovanými oblastmi zů-
stává na škole jazykové vzdělávání, výpočetní technika, právo; velká pozornost je věnována spo-
lečenskému vystupování a chování. Chtěl bych absolventům školy poděkovat za jejich společen-
skou, kulturní a sportovní činnost, kterou podstatně ovlivňovali image školy.  

 
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. vytváří i nadále pro žáky optimální pod-
mínky nejen pro vykonání maturitní zkoušky, ale také pro další studium mnoha oborů na vysokých, 
případně na vyšších odborných školách už dlouhých 24 let. V letošním roce škola realizovala vzdě-
lávání u denního studia podle vlastních školních vzdělávacích programů zpracovaných pod-
le rámcových vzdělávacích programů „Ekonomika a podnikání“ a denního i dálkové studia oboru 
„Podnikání“. Škola dále poskytovala vzdělávání pro studenty vyššího odborného studia podle ak-
reditovaných programů „Cestovní ruch“ a „Daňová a finanční správa“.  
 
V rámci projektů ESF byly v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ukončeny 
dva projekty, a to projekt „S jazykem do světa“ v rámci Výzvy č. 56 a projekt „Jazyky kolem nás“ 
v rámci výzvy č. 57. V současné době škola pracuje na podání nových žádostí v rámci Výzvy č. 32 
a Výzvy č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol.  
 
Škola spustila v roce 2015 nové webové stránky. Naším cílem bylo vytvořit moderní, přehlednější a 
uživatelsky příjemnější web, na kterém návštěvníci naleznou všechny potřebné informace týkající 
studia na škole. Součástí webových stránek jsou i odkazy na sociální sítě, které lákají k opakova-
ným návštěvám nejen žáky, ale i rodiče a další zájemce o školu. K sociálním sítím školy patří 
(Facebook, Youtube kanál, Google plus, Fotogalerii školy-Zonerama, Instagram a Twitter). Žáci 
mají dokonce možnost podílet se svými příspěvky a fotodokumentací k šíření informací na škole. 
Těmito kroky jsme významně zvýšili povědomí veřejnosti o škole. Pro příští školní rok škola plánu-
je zefektivnit již tak výbornou komunikaci mezi žáky, učiteli a rodiči prostřednictvím kancelářského 
softwaru Office 365, který obdrží žáci čtyřletého studia zdarma. V rámci tohoto balíku služeb získa-
jí žáci a studenti cloudové úložiště a přístup k materiálům školy. 
 
Škola aktualizovala evaluační systém hodnocení, jehož cílem je zpětná vazba k průběhu vzdělá-
vacího a výchovného procesu se zvláštním zřetelem na hodnocení vyučujících a sociálního klimatu 
školy. Základem pro toto hodnocení je evaluační dotazník, který žáci vyplňují na konci školního 
roku. Na základě vyhodnocení evaluačního systému může vedení školy realizovat změny vedoucí 
k dalšímu zkvalitnění činnosti školy. 
Škola obnovila také spolupráci s institucí Baťa Junior Achievement, díky které budou žáci 3. roční-
ku zakládat své studentské firmy. 
 
Pořádáním odborných exkurzí, výletů a kurzů v průběhu školního roku si škola kladla za cíl kromě 
získání odbornosti a týmové práce, posílit u žáků a studentů kolektivní sounáležitost, respekt          
k jednotlivci a v neposlední řadě tak výrazně omezit patologické jevy. Přesto si dovolím připome-

https://plus.google.com/u/0/+SposCzskola/posts
https://www.zonerama.com/sposka
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nout, že žáky a studenty musíme vést k ještě širšímu zapojení do mimoškolních aktivit, do života 
ve městě, k zapojení se do veřejného života. 
 
Na závěr tohoto stručného hodnocení bych rád poděkoval všem učitelům i dalším zaměstnancům 
školy za jejich velmi odpovědnou, obětavou a profesionální práci během školního roku.  
 
 
Ve Zlíně 26.9.2016      Mgr. David Martinek, ředitel školy 
 
 
 

2. ÚVODNÍ PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY A VYUČOVANÝCH OBORŮ 
 
 

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. 

 
 

 
 
Středoškolské studium 
 
Absolventi základních škol mohou studovat čtyřletý vzdělávací program ukončený maturitní zkouš-
kou. Podle rámcového vzdělávacího programu Ekonomika a podnikání zpracovala škola vlastní 
školské vzdělávací programy se zaměřením na Řízení firem, Cestovní ruch, Informační a komuni-
kační systémy a Ekonomiku a cizí jazyky. Ve školním roce 2015/2016 se uskutečnilo vzdělávání     
v 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 a kombinované formě studia a Ces-
tovní ruch v denní formě studia. 
 
Školní rok 2015/2016 se vyznačoval zejména přípravou a realizací maturit, přípravou na akreditaci 
vzdělávacích programů vyššího odborného studia, zpracováním a realizací projektů ESF a zabez-
pečováním výuky, doprovodných programů a školních akcí, které souvisely s odbornou a spole-
čenskou přípravou žáků a studentů.  
 
 

 
odl.pracoviště: nám. T.G. Masaryka 2433, 
760 01 Zlín 

 
Tovačovského 337,  767 01 Kroměříž 
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Ve školním roce 2015/2016 zahájilo studium na Střední škole podnikatelské a Vyšší odborné ško-
le, s.r.o. celkem 190 žáků a studentů v níže uvedených oborech: 
 

typ 
školy 

název oboru typ a délka studia 
ŠVP 

SOŠ 

Ekonomika a pod-
nikání – Řízení 
firem, Cestovní 
ruch 

denní čtyřleté studium 

Ekonomika a podnikání  

Podnikání denní dvouleté studium Podnikání  

Podnikání dálkové tříleté studium Podnikání 

  

VOŠ 

Daňová a finanční 
správa 

kombinované tříleté studium akreditováno MŠMT 

Cestovní ruch denní tříleté studium akreditováno MŠMT 

 
 
Žáci a studenti používali ke svému vzdělávání na pracovištích v Kroměříži a ve Zlíně 14 kmeno-
vých učeben, 3 počítačové učebny, přednáškový sál a další učebny pro výuku dělených předmětů. 
Všechny PC ve škole jsou propojeny do sítě s přístupem na internet. Škola postupně vybavila 
kmenové učebny počítači s přístupem k internetu, dataprojektory a některé třídy i s interaktivními 
tabulemi. Žáci mají k dispozici 76 počítačů v počítačových učebnách a mají časově neomezený 
přístup k internetu. Prostřednictvím technologie Wi-Fi se mohou v prostorách školy připojovat 
k internetu také s vlastním zařízením. Přesto škola plánuje v nadcházejících letech zlepšit síťovou 
infrastrukturu na škole, tak aby vyhovovala větším nárokům na bezpečnost a rychlost připojení. 
 
 

3. 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 

       
Odloučené pracoviště školy:  nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín 

      tel.: 577 210 227, 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 
Telefon:    577 215 314 
E-mail:    spos@spos.cz 
URL:    www.spos.cz 
Identifikátor školy:   600 020 525 
 
 
 

b)  Zřizovatel školy 
Název:    DZC, spol. s r.o. 
Sídlo:    Horní Ves 291, 763 16 Fryšták 
Statutární zástupci společnosti: Ing. Zdeněk Velikovský, Mgr. Kateřina Velikovská 

 
c)  Ředitel školy 

Jméno, příjmení:   Mgr. David Martinek 
Adresa:    Budovatelská 4800, Zlín 

../../../../../administrator/AppData/Roaming/Microsoft/Word/spos@spos.cz
../../../../../administrator/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.spos.cz
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Datum jmenování do funkce: 18. 8. 2014 
Datum odvolání z funkce:    - 

 
d) Součásti školy zařazené do sítě 

Střední škola podnikatelská  IZO 108 021 041 
Vyšší odborná škola   IZO 110 033 965 

 
e)  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 2. 9. 2014 č. j. MŠMT – 31694/2014-1. 

 
f) Součásti školy podle studijních oborů, rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity 
 

typ 
školy 

Obor Kód kapacita 
rozhodnutí MŠMT ČR 

forma studia 

SOŠ 

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/51 305 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. 
2016 

počet žáků 
na třídu 

přepočtený počet 
pedagogických 

pracovníků 

počet žáků na pře-
počteného pedago-
gického pracovníka 

SOŠ 8 129 16,125 10,4 12,403 

VOŠ 6 49 8,16 2,6 18,846 

 
  
g) Hodnocení současného stavu školy 

 
Škola se zaměřila především na kvalitu vzdělávání žáků a studentů ve všech oborech vzdělání, 
které má uvedeny v rejstříku škol. V tomto školním roce jsme upravovali a importovali nové 
učební materiály na e-learningový portál školy pro žáky dálkové nástavbového studia. Cílem to-
hoto opatření je zefektivnit práci žákům dálkového nástavbového studia tak, aby úspěšně ukon-
čili středoškolské studium ukončené maturitní zkouškou.  
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.  
Škola uplatňuje i environmentální přístup ve výuce. Environmentální výchova je ve škole sou-
částí RVP a tematických plánů a škola se zapojuje do různých akcí. V rámci environmentálního 
vzdělávání je škola stále zapojena do projektu „Papír za papír“ od firmy SITA CZ a.s. a do eko-
logicko-charitativního projektu SBÍREJ-TO-NER.CZ, který získává finance pro mentálně posti-
žené z nepotřebných prázdných tonerů. Pedagogičtí pracovníci školy se dále průběžně vzdělá-
vají v i nových trendech, které souvisejí s výukou a odborností jednotlivých předmětů.  
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4. ŠKOLSKÁ RADA 
 

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

škole a školská rada při vyšší odborné škole.  
 
Členové Školské rady při Střední škole 
1) Radek Polášek – jmenován za zákonné zástupce nezletilých žáků střední školy (předseda 

školské rady) 
2) Mgr. Aneta Zvonková – jmenována za pedagogické pracovníky školy 
3) Mgr. Kateřina Velikovská – jmenován za zřizovatele zástupce 
 
Členové Školské rady při Vyšší odborné škole 
 
1)     Mgr. Karel Opravil – jmenován za pedagogické pracovníky školy (předseda školské rady) 
2)     Veronika Krystyníková – jmenována za zástupce zletilých žáků Vyšší odborné školy 
3)     Ing. Zdeněk Velikovský – jmenován za zřizovatele 
 
 
 

5. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ   
 
Denní studium 

vyučované obory ve školním roce 
2015/2016 (názvy podle Rozhodnutí o 
zařazení do sítě škol) 

kód oboru 
(KKOV) 

součást 
školy 

denní studium 

počet žáků 
k 30.9. 2015 

ukončilo MZ  
ukončilo 

absolutoriem 

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 SŠ 62 16 0 

Podnikání 64-41-L/51 SŠ 9 0 0 

Cestovní ruch 65-43-N/01 VOŠ 28 0 12 

 
 
Dálkové studium 

vyučované obory ve školním roce 
2015/2016 (názvy podle Rozhodnutí 
o zařazení do sítě škol) 

kód oboru 
(KKOV) 

součást 
školy 

dálkové/kombinované studium 
počet žáků 
k 30.9.2015 

ukončilo MZ 
ukončilo  

absolutoriem 

DA VE EX DA VE EX DA KO EX 

Podnikání   64-41-L/51 SŠ 57 0 0  11 0 0 0 0 0 

Daňová a finanční správa   63-41-N/04 VOŠ 24 0 0 0 0 0 0 6  0 

 
Vysvětlivky:  

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

a) Inovace vzdělávacích programů 
 
Střední škola uskutečňuje vzdělávání podle dvou rozpracovaných rámcových vzdělávacích 
programů:  

- čtyřletý obor v denní formě studia RVP Ekonomika a podnikání byl rozpracován na škol-
ské vzdělávací programy: 
1. Řízení firem 
2. Cestovní ruch 
3. Informační a komunikační systémy 

- RVP Podnikání byl rozpracován na školský vzdělávací program Podnikání v denní a dál-
kové formě studia 

 
Vyšší odborná škola nabízí akreditované vzdělávací programy: 
- Daňová a finanční správa v denní a kombinované formě studia 
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- Cestovní ruch v denní formě studia 
 
Všechny vzdělávací programy jsou zpracovány kvalitně, takže průběžně dochází pouze k ak-
tualizacím obsahu učiva, které vyplývají ze změn a potřeb praxe – např. legislativní změny aj., 
a jsou realizovány po projednání v předmětových komisích a schválení ředitelem školy.  

 
Škola využívá implementované materiály ze dvou ukončených projektů v rámci výzvy Operač-
ního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Žáci školy využívají ve výuce a domácí 
přípravě e-learning a nové materiály připravené pro e-learnigovou výuku. Tento způsob usnad-
ňuje přístup ke studijním materiálům a zkvalitnil studium žákům, kteří mají vyšší absenci ze 
zdravotních důvodů a také žákům a studentům v jiných formách vzdělávání. Vyučující využívají 
vlastních prezentací a studijních opor v elektronické podobě, které jsou součástí                              
e-learningového portálu školy a stávají se nedílnou součástí výuky. 

 
 

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. Odborná praxe je součástí učebních dokumentů studijních obo-
rů vycházejících z RVP a zapracovaných v ŠVP. Absolvování odborných praxí je evidováno             
na vysvědčení. Odborná praxe se uskutečňuje v týdenních blocích podle příslušného ročníku a 
je zpravidla řazena na konci školního roku jako završení daného ročníku. 
 
 

Počet týdnů odborné praxe v jednotlivých ročnících vzdělávacích programů: 
 

 Obor Ročník Délka praxe v týdnech 

SOŠ 
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  
kombinované studium 

Daňová a finanční správa 

I. 4 

II. 4 

III. 4 

 
  

Žáci čtyřletého vzdělávacího programu vykonávali odbornou praxi v souladu se zaměřením stu-
dia.  
 
Žáci nástavbového studia oboru Podnikání absolvovali během studia odbornou praxi v rozsahu 
2 týdnů. Součástí výuky byla i učební 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. Zájemci tak mohou vykonávat odbornou praxi v Řecku. 
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. Po absolvování odborných praxí se-
pisují žáci a studenti zprávu z praxe, jejíž součástí je i hodnocení jejich aktivit odpovědným pra-
covníkem firmy, ve které praxe probíhala. Vzhledem k neustále rostoucímu nezájmu firem             
o studentské praxe přistoupila škola k opatření, že žáci a studenti si zabezpečují odbornou praxi 
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sami, škola však uzavírá s příslušnou firmou smlouvu o praxi, ve které jsou vymezeny podmínky 
jejího průběhu. 

  
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 ZŠ Komenského Kroměříž, Střední školou gastronomie a obchodu Zlín, Obchodní aka-
demií Tomáše Bati a Vyšší odbornou školou ekonomickou Zlín, Střední průmyslovou ško-
lou polytechnickou Zlín, Obchodní akademií, Vyšší odbornou školou a Jazykovou školou 
s právem státní jazykové zkoušky v Uherském Hradišti, Vyšší odbornou školou živnosten-
skou v Přerově, Střední školou cestovního ruchu v Rožnově pod Radhoštěm, Střední hote-
lovou školou ve Zlíně, AIESEC UTB Zlín, aj.;  

 v rámci dalšího studia a celoživotního vzdělávání s Vysokou školou Sting Brno; Vysokou 
školou logistiky Přerov, SVŠE Znojmo, Jazykovou školou Athéna, ERA – poštovní spořitel-
na, ČUN – Česká unie neslyšících, s organizací Junior Bata Achievement ČR, Ogarova 
pizza a autoškola aj. 

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

 Helios Agency: zajištění odborné praxe v Řecku 

 realizace a ukončení projektu v rámci výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání           
pro konkurenceschopnost 

 realizace a ukončení projektu v rámci výzvy č. 57 Operačního programu Vzdělávání       
pro konkurenceschopnost 

 
 

 

6. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 
 

a) Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016  
       

k datu 30.6. 2016 
počet fyzických 

osob 
přepočtené 

úvazky 

interní pracovníci 12 12,00 

 externí pracovníci 24 4,05 

 
 
 
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, Ostravská univerzita, NJ, ZSV 13 39 

2 Zástupce ředitele 1,0 VŠ, Ostravská univerzita, M, Ze 14 38 

3 Zástupkyně ředitele 1,0 VŠ, VŠB Ostrava, FE, ekon. předměty 22 44 
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4 Učitelka 1,0 VŠ, VŠE Bratislava, ek. předměty, DPS 21 50 

5 Učitelka 1,0 VŠ, UJEP Brno, FF, ČJL, DEJ 29 54 

6 Učitelka 1,0 
UTB, FAME, Hospodářská politika a správa, 
DPS 0 34 

7A Učitelka 1,0 VS, UP Olomouc, ČJL, ZSV, OBN 0 25 

8 Učitel 1,0 VŠ, UK Praha, TV 37 61 

9 Učitel 1,0 VŠ, UP Olomouc, FF, AJ 24 55 

10 Učitelka 1,0 VŠ, UP Olomouc, PdF, RJ, Z, VT 21 45 

11 Učitelka 1,0 SU Opava, FPF, Dě, NJ 2 27 

12 Asistent pedagoga 1,0 Ekonomická škola Uherské Hradiště 4 43 

 
Poznámka: (u pedagogů důchodového věku D, u absolventů A) 

 

Ve školním roce 2015/2016 pracovala na škole asistentka pedagoga pro 1 nevidomého stu-
denta.  
 
Výchovný poradce:  Mgr. Aneta Zvonková  

Metodik prevence:   Ing. Zuzana Atarsia 

 
 

Věkové složení interních pedagogických pracovníků k 30.6 2016 je následující: 
 

do 30 let 2 

31 - 50 let 6 
51 – 60 let 3 

nad 60 let 1 

průměrný věk 42,91 

 

Externí pedagogičtí pracovníci 
 

ped. 
pra-
cov-
níci 

- 
poř.čí

slo 

pracovní zařazení, 
funkce 

úvazek 
kvalifikace 

(stupeň vzdělání, obor, aprobace, 
DPS) 

 
Věk 

1 Učitelka 0,09 VŠ, SU Opava, FPř F, NJ, D 37 

 2D Učitel  0,16 VŠ, VŠZ Brno, PSP 66 

3 Učitel 0,19 VŠ, VVŠPV Vyškov, ek. předměty, DPS 36 

4 Učitel 0,08 UJEP Brno, ČJL,OBN 57 

5 Učitelka 0,05 UJEP Brno, PF, RUJ, OBN 54 

6 Učitelka  0,20 UP Olomouc, ANJ 53 

7 Učitelka 0,14 UP Olomouc, PF, Spol. vědy 44 

8 Učitelka 0,15 UP Olomouc, FF, ANJ, FRJ 32 

9 Učitel  0,08 VŠ, UP Olomouc, FF, VVD, účetnictví 67 

10D Učitelka 0,11 VŠ, UJEP Brno, PrF, právo 62 

11 Učitelka 0,11 MU Brno, PF, Aj 36 

12D Učitelka 0,16 VŠ, VŠE Praha, auditor, ek. předměty 65 

13 Učitelka 0,15 VŠ, UP Olomouc, FF, NJ, RJ, Dě 55 

14D Učitelka 0,11 VŠ, VŠE Praha 65 

15 Učitel 0,09 VŠ, UP Olomouc, PřF, M, DG 59 

16 Učitel  0,15 VŠ, VŠB Ostrava, EF, ek. předměty, DPS 51 

17 Učitel 0,09 MU Brno, specializace obchod a služby, THO 33 

18D Učitelka 0,33 VŠ, UP Olomouc, FF, andragogika 60 

19D Učitel 0,50 VŠ, UJEP Brno, PrF, právo 62 

20 Učitelka 0,14 UP Palackého, FF, ANJ, ČJL 51 

21 Učitelka 0,38 FF UP Olomouc : anglická filologie, historie 41 

22D Učitelka 0,23 VŠ, UP Olomouc, FF, teorie a dějiny čs. lit, DPS 65 

23 Učitelka 0,28 VŠ, VŠE Praha, DPS, ekon. předměty 52 

24 Učitelka 0,08 SU Opava, FPrF, Čj, D 31 

  4,05  1234 
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Věkové složení externích pedagogických pracovníků je následující: 
 

do 30 let 0 

31 - 50 let 8 

51 – 60 let 9 

nad 60 let 7 

průměrný věk 51,54 

 

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  99,98 

 
d) Nepedagogičtí pracovníci   
 

 
počet fyzických 

osob 
přepočtené 

úvazky 

interní pracovníci 0 0 

externí pracovníci 4 0,667 

 

 
 
Další údaje o nepedagogických pracovnících  
 

ostatní pracovníci 
- pořadové číslo 

pracovní zařazení, funkce úvazek stupeň vzdělání 

1 Tajemnice školy 0,190 střední vzdělání s maturitní zkouškou 

2 Správce objektu 0,167 střední vzdělání s maturitní zkouškou 

3 Uklízečka 0,167 výuční list 

4 Uklízečka 0,143 výuční list 

 
 

e)  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 
školy 
 

počet 
osob 

název semináře 

1 

Roadshow pro školy – podzim 2015- Kongresové centrum Zlín Microsoft technologie ve školství, Žáci, ote-
vřete si elektronický sešit!, Microsoft nástroje pro online poznámky (Microsoft), Office Mix - hlasování, inter-
akce, záznam videa a zvuku přímo v prezentaci PowerPoint, (Microsoft), Škola v cloudu - online služby 
Microsoft, které využijete i ve vaší škole 
(Microsoft) 
 

1 
Konzultační seminář pro management škol 
cílem je seznámit management škol se změnami ve státních maturitách 

1 Vzdělávací program školního snowboardingu MSMT 40582/2012-201-805 (30 hodin) 

1 Seminář- správní řízení 

1 školení  (Hodnotitel písemných prací) ČJL 

1 školení (Hodnotitel ústní zkoušky) ČJL 

1 školení (Hodnotitel ústní zkoušky) RUJ 

1 školení (Školní maturitní komisař) 

1 školení JA mini-Firma, JA Firma a JA Podnikatel 

1 školení Matematika pro život 

1 školení SAS 
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1 Informační seminář pro ředitele škol a školských zařízení k novele školského zákona (§16) 

1 konference JA CZECH 

1 regionální porada výchovných poradců SŠ Zlínského kraje 

1 konzultační odpoledne s výchovnými poradci SŠ v Kroměříži 

1 seminář FRED - názorná výuka s pomocí on-line materiálů 

 
        
 

7. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
       

a) Žáci přihlášení ke studiu ve školním roce 2015/2016 
  

kód název 
délka 
studia 

druh 
studia 

počet 
přihlášených 

počet 
přijatých 

k 31.8.2015 

počet 
odvolání 

1. kolo 2. kolo 3. kolo 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 4 DE 42 11 0/0 53 0 

64-41-L/51 Podnikání 2/3 DE/DA 5/15 4/8 0/0 9/23 0 

63-41-N/04 Daňová a finanční správa 3/3 DE/KO 0/5 0/2 0/2 0/9 0 

65-43-N/01 Cestovní ruch 3 DE 1 2 2 5 0 

 Celkem   53/15 19/8 2/2 76/32 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 2015/2016pro: 

 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); 

 
 

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 ročníků (obory a počty žáků) se uskutečnilo 5 přestupů. 

 
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 5 0  0 0 5 

Podnikání - -          - -  
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8. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 
 

a) Prospěch žáků ve škole  

 
počet žáků 

k 30. 9. 2015 
prospělo 
s vyznam. 

prospělo neprospělo 
zanechalo stu-

dia, jiné 

SŠ 133 4 112 10 7 

VOŠ 57 0 48 0 9 

 
        z toho dálkové studium 

 
počet žáků 

k 30. 9. 2015 
prospělo 
s vyznam. 

prospělo neprospělo 
zanechalo stu-

dia, jiné 

SŠ 60 0 53 6 1 

VOŠ 21 0 17 0 4 

 

 
 

b) Výsledky ukončení studia (maturitní zkoušky, absolutoria) JARNÍ TERMÍN 
denní studium 

 
počet žáků 

v posledním 
ročníku 

prospělo 
s vyznam. 

prospělo neprospělo 
jiné (náhr. termíny 

apod.) 

 
omluveno 

SŠ 18 1 15 2 7 0 

VOŠ 12 4 8 0 0 0 

 

dálkové studium 

 
počet žáků 

v posledním 
ročníku 

prospělo 
s vyznam. 

prospělo neprospělo 
jiné (náhradní 
termíny apod.) 

 
omluveno 

 

SŠ 18 0 6 12 12 4 

VOŠ 6 0 6 0 0 0 

 

 
 

c) Výsledky ukončení studia (maturitní zkoušky, absolutoria) PODZIMNÍ TERMÍN 
denní studium 

 
počet žáků 

z posledního 
ročníku 

prospělo 
s vyznam. 

prospělo neprospělo 
jiné (náhr. termíny 

apod.) 

 
omluveno 

SŠ 2 0 2 0 4 0 

VOŠ 0 0 0 0 0 0 

 

dálkové studium 

 
počet žáků 

v posledním 
ročníku 

prospělo 
s vyznam. 

prospělo neprospělo 
jiné (náhradní 
termíny apod.) 

 
omluveno 

 

SŠ 11 0 5 5 2 4 

VOŠ 0 0 0 0 0 0 

 

 Komentář analyzující prospěch žáků, včetně problematiky neprospěchu  
 

Příčinou neúspěchů žáků čtyřletého studia ve studiu byla stejně jako v minulých letech především 
vysoká absence, špatná příprava k výuce, malá motivace a malý zájem o studium. Na vysoké ab-
senci se významnou měrou podílí i možnost zletilých žáků omlouvat se samostatně. Výchovná 
poradkyně a třídní učitelé pravidelně konzultovali absenci a prospěch problémových žáků s rodiči.   
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U denní formy nástavbového studia mění řada žáků se značným vypětím své návyky 
z předchozího studia učebních oborů, 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, což je důvodem 
k předčasnému ukončování studia. Vzhledem k věkové vyzrálosti se však u většiny z nich, po pře-
konání počátečních problémů, dostavují pozitivní výsledky. 
Obecně se na kvalitě prospěchu projevují snížené nároky na žáky základních škol vynucené pře-
stupem nejlepších žáků na víceletá gymnázia, ztráta konkurence a zdravé soutěživosti. Značný 
problém pak nastává zejména u absolventů učebních oborů a mnohým činí denní studium maturit-
ních vzdělávacích programů značné potíže.  
 
 

 
 Zhodnocení úrovně maturitních zkoušek (včetně praktické části) a absolutorií 

 
Hodnocení prospěchu maturitní zkoušky a absolutoria 
 
maturitní zkoušky 
 

 SŠ - Ekonomika a podnikání SŠ - Podnikání nástav-
bové studium denní 

forma studia 

SŠ - Podnikání nástav-
bové studium dálková 

forma studia 

uspělo  18 - 7 

neuspělo 2 - 11 

 
absolutoria 
 

prospělo s vyznamenáním 4 

prospělo 12 
neprospělo 0 

 
 

Slovní hodnocení 
 

 Žáci čtyřletého denního studia byli ve společné části maturitní zkoušky v předmětu Anglický 
jazyk 100% úspěšní. Nadprůměrně úspěšní byli také v předmětu Český jazyk a literatura. 
Problémem byla naopak pro některé žáky dálkového nástavbového studia zkouška 
z matematiky.   

 Velmi dobrých výsledků dosáhli studenti vyšší odborné školy u absolutorií, kde všichni 
úspěšně absolvovali.   

 Naším velkým problémem je volba maturitních předmětů společné části maturitní zkoušky u 
dálkového nástavbového studia. Ukazuje se, že časová dotace u dálkového studia u cizího 
jazyka a matematiky je nedostačující pro některé žáky této formy studia. Vzhledem 
k časové dotaci a náročnosti dálkového studia je neúspěch u didaktického testu 
z matematiky značný. 

 Vzhledem k neúspěchu některých žáků z didaktického testu z matematiky plánujeme pro 
žáky denního i dálkového studia navýšit počet hodin z matematiky v rámci ŠVP a pořádat 
ještě během června a hlavně v průběhu srpna konzultace a procvičování potřebné látky 
(cca 6 hodin týdně). 
 

 

 Poznatky z uplatnění absolventů školy na trhu práce, úspěšnost přijetí ke studiu na 
VOŠ a VŠ: 
 
Škola svým žákům zprostředkovává další možnosti výuky pro jejich větší uplatnění jak v dal-
ším studiu na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách, tak i pro přímou praxi a 
přizpůsobení novým požadavkům. Zaměřujeme se především na ekonomické obory, marke-
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ting, management a cestovní ruch. Absolventi VOŠ pokračují ve studiu na vysokých školách, 
kde jim jsou uznávány zkoušky z totožných předmětů. 
V současné době podstatná část absolventů pokračuje v dalším vzdělávání na VŠ a VOŠ. 

Údaje o evidenci našich absolventů na Úřadech práce nám nejsou známy. Ve spolupráci        
s Úřadem práce žáci čtvrtého ročníku a žáci nástavbového studia navštěvují přednášky    
o možnostech práce a dalšího studia v zahraničí. Také uskutečňujeme besedy s lidmi        
z praxe. Žáci se zúčastnili besedy o pracovních příležitostech v projektu „Do Německa            
na zkušenou – Versuch´s mal in Deutschland“. V rámci přednášky k tomuto projektu byla 
žákům představena celá škála možností studia, práce a  pobytů v Německu. Dále byli žáci 
informováni o Evropské dobrovolné službě a o možnostech účastnit se různých               
workcampů ve světě. 
 

c) Hodnocení výsledků výchovného působení  
 

Pochvaly 
Pochvala třídního učitele 7 

Pochvala ředitele školy 8 

 
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 5 

Důtka ředitele školy 7 

Podmínečné vyloučení ze studia 1 
Vyloučení ze studia 0 

 
 
Napomenutí a důtka třídního učitele: za opakované nevhodné chování nebo kázeňské pro-
hřešky a pozdní příchody. 
 
Důtka ředitele školy: za závažné porušení školního řádu. 
 
Podmínečné vyloučení ze studia: za opakované porušování školního řádu, neomluvená ab-
sence. 
Vyloučení ze studia: za hrubé porušení školního řádu, opakovaná neomluvená absence. 
 
K výraznému snížení udělených napomenutí a důtek v tomto školním roce přispěla aktivní       

       práce se žáky ze strany výchovné poradkyně a preventisty. 
  
Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů 
Informace výchovných poradců Mgr. Aneta Zvonková – viz příloha č. 1. 
Informace k prevenci patologických jevů – Ing. Zuzana Atarsia – viz příloha č. 2  
 

d) Snížené stupně z chování  
 

stupeň počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 8 4,2 
3 – neuspokojivé 2 1,1 

 
 
 

e) Neomluvené hodiny  
 

     počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 81 1,0 
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2. pololetí 171 2,1 
za školní rok 252 1,6 

 

f) Údaje o integrovaných žácích  
Žáci integrovaní ve třídách  
 

  
 ročník počet žáků 

nevidomý 1.VOŠ 1 
pohybové postižení 1.SŠ 1 

 
 

g) Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků  
 

 
 

název soutěže, přehlídky 

počty účastníků 

školní 
kolo 

okresní 
kolo 

krajské 
kolo 

celostátní 
kolo 

mezinárodní 
kolo umístění 

Olympiáda z anglického jazyka 12      

Olympiáda z českého jazyka 32      

Matematický klokan    22   

Celostátní matematická soutěž    6   

Angličtinář roku   14      

Vánoční zvonek    2   6. místo 

Němčinář roku 13  
 

  
7.místo ve Zlín-

ském kraji/ 
106.místo celkově 

Pišqworky    6    5.- 8. 

Studenti čtou a píší noviny 16      

Logická olympiáda  52    153./572 

Vizovická míle 2015  5/5 
 

 
 1. místo dívky 

3. místo kluci 

BenQ Školní Ajťák 2015 22      

Baťova manažerská olympiáda  10     

Matematická liga 75      

Účetní tým 2016   3    

Jobshadowing Brno    1   

 
 

9. VÝZNAMNÉ MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA 

VEŘEJNOSTI 
 

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

 Spolupráce s firmou SITA na ekologickém projektu - PAPÍR za PAPÍR 

 Spolupráce s neziskovým sdružením Aktipo o.s., projekt SBÍREJ-TONER 

 Pasování žáků l. ročníků; 

 Velikonoční tvoření 

 Navázání spolupráce s Junior Baťa Achievement v oblasti studentských firem; 
 

 
Další vzdělávací a výchovné aktivity: 
 
 Přednáška Papua-Nová Guinea 
 Sportovní den školy 
 Pasování 1. ročníků 
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 Týdenní jazykový pobyt 1. ročníku v Londýně 
 Účast v soutěži Účetní tým 2016 
 Účast na projektovém dni v AT&T Brno 
 Němčinář roku 
 Celostátní matematická soutěž SOŠ 
 Divadélko pro školy 
 Přednáška Baťa Day 
 Přednáška- Svět kolem nás – Indie 
 Exkurze - Rudolf Jelínek - Vizovice  
 Exkurze v gastronomickém zařízení  
 Vánoční filmové představení 
 Příběhy bezpráví – Srpnová okupace 
 Festival „Jeden svět“ 
 Lyžařský výcvikový kurz 
 Matematický klokan 
 Muzikál „The Addams Family“ Praha 
 Filmové představení- Nicholas Winton – Síla lidskosti 
 Odborná cyklistická exkurze pro studenty oboru „Cestovní ruch“ - Baťův kanál  
 Odborná exkurze pro žáky III. ročníku - Praha 
 Odborná exkurze pro studenty oboru „Cestovní ruch“ - Historická Olomouc 
 Exkurze Luhačovice – lázeňská turistika 
 Účast na veletrhu Salima Brno 
 Odborná exkurze - Veletrh cestovního ruchu Uherské Hradiště 
 Odborná exkurze pro studenty oboru „Cestovní ruch“ a žáky SŠ „Budapešť – perla na Duna-

ji“ 
 Účast na veletrhu cestovního ruchu „GO“ a „Regiontour“ 
 Olympiáda z anglického jazyka 
 Olympiáda z českého jazyka 
 Pišqworky - oblastní kolo 
 Poznávací zájezd - Předvánoční Vídeň  
 Exkurze - Předvánoční Uherské Hradiště 
 Mikulášská nadílka 
 Projektový den - Den Země na „Podnikatelce“ 
 Speciální den otevřených dveří na SPOŠ  
 Přednáška - Austrálie  Terra incognita 
 Přednáška -  Východní Afrika – kolébka lidstva 
 Unie Kompas – sociální vztahy ve třídě 
 Jobshadowing Brno 
 15.ročník „Spošáckého véšlapu“ 
 Sportovně turistický kurz 
 Studentský workshop fiktivních firem 
 Přednáška - Tomáš Baťa – podnikatelský příklad 
 Úřad práce - Jak se ucházet o zaměstnání  
 Logická olympiáda 
 Jazykově konverzační kurz anglického jazyka 
 Přednáška - Do Německa na zkušenou 

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

 

Ve školním roce 2015/2016 se neuskutečnila žádná kontrola České školní inspekce. 
 
 

11. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

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

12. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH  PRO-
JEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

Škola úspěšně realizovala následující projekty: 
 

název projektu  prioritní osa datum zahájení datum ukončení 

S jazykem do světa 7.1 Počáteční vzdělávání 1. 9. 2015 30. 11. 2015 

 
 

Informace o projektu 
 
Operační program:  CZ.1.07 – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Číslo výzvy:   56 
Název výzvy:   Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblast podpory 1.1 – unit 
costs 
Prioritní osa:   7.1 – Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory:   7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 
Název projektu:   S jazykem do světa 
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2042 
Doba realizace projektu: 3 měsíce, 1. 9. 2015 – 30. 11. 2015 
Realizátor projektu: Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. 
 
Stručný obsah projektu 
 
Projekt byl zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve 
školách a školských zařízeních. 
 
Cílovou skupinu projektu tvořili žáci a vyučující Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné ško-
ly, s.r.o. 
 
Cílem projektu bylo zlepšení jazykových kompetencí pedagogů a žáků SŠP a VOŠ, s.r.o. a pro-
hloubení znalostí žáků školy o zemích EU a ESVO. 
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název projektu  prioritní osa datum zahájení datum ukončení 

Jazyky kolem nás 7.1 Počáteční vzdělávání 1. 9. 2015 31. 12. 2015 

 
 

Informace o projektu 
 

Operační program:   CZ.1.07 – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Číslo výzvy:    57 
Název výzvy:    Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblast podpory 1.1 – unit 
costs_č. 57 
Prioritní osa:    7.1 – Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory:   7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 
Název projektu:   Jazyky kolem nás 
Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.00/57.1372 
Doba realizace projektu:  4 měsíce, 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015 
Realizátor projektu:   Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. 
 
 

Stručný obsah projektu 
 

Projekt byl zaměřen na výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. 
 
Cílovou skupinu projektu tvořili žáci a vyučující Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, 
s.r.o. 
 

Cíl projektu 
 

Cílem projektu byla podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků a uči-
telů SŠP a VOŠ, s.r.o. v oblasti anglického a německého jazyka formou řízené, kombinované a 
individualizované výuky (blended learning) na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování 
cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní. 
 
Projekt využíval kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje indivi-
dualizované vzdělávání osoby – žáka nebo učitele – zohledňující jeho aktuální úroveň jazykových 
znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje. 
 

 
 

13. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 
ORGANIZACEMI 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. 
 



 

 
 

strana 21 

V rámci zabezpečování odborné praxe žáků a studentů patří mezi spolupracující: 

 Baťa a.s. 

 Barum Continental 

 ČSOB a.s. 

 ČSOB Pojišťovna 

 Česká pojišťovna 

 MAXIM Zlín s.r.o. 
 
 
 

14.  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-
dějších předpisů.  
 
Ve školním roce 2015/2016 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.   
 
Školní rok zahájilo ve všech vzdělávacích programech středoškolského a vyššího odborného vzdě-
lávání celkem 180 žáků a studentů ve 14 třídách. V průběhu školního roku 9 žáků přerušilo studi-
um a 9 žáků a studentů studia zanechalo. Nejvyšší úbytek byl zaznamenán u nástavbového dálko-
vého 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 měli žáci nástavbového studia v dálkové formě se 
zadáním didaktického testu z matematiky. Do budoucna škola plánuje posílením hodin matematiky 
pro nástavbové studium v rámci úpravy ŠVP. 
 
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 „Cestovní ruch“ „Daňová a finanční 
správa“ ukončili své studium ve školním roce 2015 – 2016 vykonáním absolutoria se 100% úspěš-
ností.   
 
Škola stále propracovává prostupnost na navazující bakalářské a magisterské studium na vyso-
kých školách s příbuzným zaměřením. V uplynulém školním roce tak mohli být absolventi vyššího 
odborného studia obor Daňová a finanční správa přijati do vyšších ročníků bakalářského studia na 
českých vysokých školách nebo jim byly uznány některé vykonané zkoušky.   
 
V uplynulém školním roce se projevil menší vzestup žáků, vycházejících ze základních škol zapří-
činěný mírným demografickým vzestupem. Na kvalitě vzdělávání žáků středních odborných škol se 
již několik let velmi negativně projevuje maximální naplňování kapacit gymnázií, které kvůli demo-
grafickému poklesu přijímají do 1. ročníků čtyřletého studia žáky, jejichž kvalita odpovídá učebním 
oborům. Přidaná hodnota u žáků středních odborných škol je podstatně vyšší než u žáků gymná-
zií.  
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Rovněž kvalita absolventů SOU, kteří si chtějí doplnit vzdělání o maturitu v nástavbovém studiu, 
má i díky výše uvedenému, stále klesající tendenci.   
 
Škola se průběžně zapojuje do mezinárodních projektů. V tomto školním roce byl ukončen projekt 
z ESF s názvem "S jazykem do světa" a „Jazyky kolem nás“, které byly realizovány v roce 2015.    
Do těchto dvou projektů byli zapojeni nejen žáci, ale i učitelé. 
 
Motivací k dobrým výsledkům při studiu je pro žáky i vyplácení stipendií, mimořádných odměn a 
slev na školném pro každý další školní rok v případě, že v předchozím školním roce prospěli s vy-
znamenáním. Tuto slevu na školném zavedenou od vzniku školy hodnotí kladně nejen žáci, ale i 
jejich rodiče. 
 
Škola má pro výuku všech vzdělávacích programů odborně kvalifikovaný učitelský sbor. Všichni 
vyučující splňovali požadované vzdělání, což se pozitivně promítlo jak v kvalitě vzdělávání a vý-
chovy, tak ve vysokém procentu aprobovanosti. Všichni zaměstnanci se také aktivně zapojovali do 
školních a mimoškolních aktivit organizovaných školou v průběhu školního roku a měli tak výrazný 
podíl na jejich úspěšné realizaci. 
 
 
 
Datum zpracování výroční zprávy:   26. 9. 2016    

 
 
Datum projednání na poradě pracovníků školy:  29.9. 2016         
 
 
 
Podpis ředitele školy a razítko školy: 
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PŘÍLOHY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

č. 1 Hodnocení výchovného poradenství 
č. 2  Hodnocení prevence sociálně patologických jevů 
č. 3 Základní údaje o hospodaření školy 
č. 4 Fotogalerie 
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Příloha č. 1 
Hodnocení výchovného poradenství   
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Příloha č. 2 
Hodnocení prevence sociálně patologických jevů   
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Příloha č. 4                                               

Fotogalerie    
 
Projekt „S jazykem do světa“ CZ.1.07/1.1.00/56.2042 

 

      
               

 

 
 
 
 Projekt „Jazyky kolem nás“ CZ.1.07/1.1.00/57.1372 
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Ocenění našich žáků na Jobshadowing Brno 
 

   
 
Divadélko pro školy 
 

   
 

 
Úspěšná účast na sportovních akcích Vánoční věneček a Mírová míle 
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Účast na soutěži „Účetní tým 2016“         Nástěnka studentské fiktivní firmy Arago,s.r.o. 
 

  
 

 
 
Projektový den na „Podnikatelce – Zlín“ 

 

  
 
 

Sportovně turistický kurz – Rusava   Lyžařský výcvikový kurz Kohútka 
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