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1. 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. 

 
    Tovačovského 337, 767 05 Kroměříž 

 
Středoškolské studium 
 
Absolventi základních škol mohou studovat čtyřletý vzdělávací program ukončený maturitní 
zkouškou. Podle rámcového vzdělávacího programu Ekonomika a podnikání zpracovala škola 
vlastní školské vzdělávací programy se zaměřením na Firemní management a právo, Cestovní ruch 
a průvodcovství, Ekonomiku a multimédia, Ekonomiku a cizí jazyky a Sportovní management.  
 
Pro úspěšné absolventy učebních oborů má škola zpracovaný školní vzdělávací program Podnikání, 
který mohou zájemci studovat 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 akreditovaný 
jeden vzdělávací program Cestovní ruch v denní formě studia. 
 
 
Ve školním roce 2020/2021 zahájilo studium na Střední škole podnikatelské a Vyšší odborné škole, 
s.r.o. celkem 175 žáků a studentů v níže uvedených oborech: 
 
 

typ 
školy 

název oboru typ a délka studia 
ŠVP 

SOŠ 

Ekonomika a 
podnikání – 
Firemní 
management a 
právo  

denní čtyřleté studium 

 
 
Ekonomika a podnikání  

Ekonomika a 
podnikání – 
Sportovní 
management 

denní čtyřleté studium 

 
Ekonomika a podnikání  

Podnikání dálkové tříleté studium Podnikání 

  

VOŠ Cestovní ruch denní tříleté studium Cestovní ruch 

 
 
nám. T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín 

 
Tovačovského 337,  767 01 Kroměříž 
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U oboru „Ekonomika a podnikání“ jsme zaznamenali ve školním roce 2020/2021 velké navýšení 
zájmu ze strany uchazečů o studium. Zájem o studium projevilo v přijímacím řízení na cca 127 
uchazečů, z nichž bylo ke studiu přijato cca 46 žáků. Ukázalo se, že dlouhodobá vize školy  
ve spolupráci s přísnějšími metodami sledování úrovně výuky v třídách a přijetí řady opatření zvýšily 
zájem o studium tohoto tradičního a nejdéle vyučovaného oboru na Střední škole podnikatelské a 
Vyšší odborné škole, s.r.o. Škola zatraktivnila výuku jednotlivých specializací, rozšířila zapojení 
odborníků z praxe do výuky v rámci projektu šablony II. 
 
Žáci a studenti používali ke svému vzdělávání na pracovištích v Kroměříži a ve Zlíně 16 kmenových 
učeben, 2 počítačové učebny a další učebny pro výuku dělených předmětů. Všechny PC ve škole 
jsou propojeny do sítě s přístupem na internet. Škola má kmenové učebny vybaveny počítači  
s přístupem k internetu, dataprojektory a některé třídy i s interaktivními tabulemi. Žáci mají k dispozici 
42 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. 
Většina učitelů je vybavena novými dotykovými notebooky 2 v 1. 
 
 

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
a) Název školy, sídlo, právní forma, IČ 

Název školy:    Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.  
Sídlo školy:    nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín  

      tel.: 577 210 227, 577 215 314 
      e–mail: info@spos.cz 
      http://www.spos.cz 

 
       

Odloučené pracoviště školy:  Tovačovského 337, 767 01 Kroměříž 
      tel.: 577 210 227, 577 215 314 
      e–mail: info@spos.cz 
      http://www.spos.cz 
  
 od 14. 9. 2020 dochází ke změně sídla školy. Nová adresa školy je: nám. T. G. Masaryka 

2433, 760 01 Zlín 
 

Kontakt:    Eliška Ševčíková (od 1.8. 2021 Hana Jasenská) 
  

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:    Karolíny Světlé 3366/6, 767 01 Kroměříž 
Statutární zástupci společnosti: Mgr. Marek Ginter MBA, Mgr. et Mgr. Nikola Ginterová 

 
 
 
 

https://spos-my.sharepoint.com/personal/spos_spos_cz/Documents/1_SPOS/VYROČNÍ%20ZPRÁVY/administrator/AppData/Roaming/Microsoft/Word/spos@spos.cz
https://spos-my.sharepoint.com/personal/spos_spos_cz/Documents/1_SPOS/VYROČNÍ%20ZPRÁVY/administrator/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.spos.cz
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c)  Ředitel školy 

Jméno, příjmení:   Mgr. David Martinek 
Adresa:    Budovatelská 4800, Zlín 
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 Zlín – rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 2823/92 od 1. 9. 1992 
Odloučené pracoviště Kroměříž – rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 10296/93-28 od 1. 9. 1993.  
Poslední aktualizace v síti škol MŠMT v Praze dne 8. 3. 2018 č. j. MŠMT – č. j. MSMT-6759/2018-
2. 

 
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- 
Firemní management a 
právo 

 
 
 
 
 
 
 
63 – 41 – M/01 

 
 
 
 
 
 
 

355 

č.j. 524/2009-21  
 
 
 
 
 

denní 

Ekonomika a podnikání- 
Cestovní ruch a 
průvodcovství 

č.j. 524/2009-21 

Ekonomika a podnikání- 
Ekonomika a cizí jazyky 

č.j. 524/2009-21 

Ekonomika a podnikání- 
Ekonomika a multimédia 

č.j. 524/2009-21 

Ekonomika a podnikání- 
Sportovní management 

č.j. 524/2009-21 

Podnikání 64 – 41 – L/51 305 č.j. 19 848/2000-21 dálková 

VOŠ 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. 
2021 

počet žáků 
na třídu 

přepočtený počet 
pedagogických 

pracovníků 

počet žáků na 
přepočteného 

pedagogického 
pracovníka 

SOŠ 10 168 16,8 11,7 14,35 

VOŠ 3 18 6,0 1,9 9,47 
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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 příštím školním roce 2021/2022 plánujeme otevřít nové 
zaměření v rámci Sportovní akademie Zlín (Trenérství), které je svou skladbou předmětů 
ojedinělé v rámci ČR.   
Školní rok 2020/2021 byl narušen opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, kdy větší část 
školního roku probíhala v distanční formě. Nutno poznamenat, že škola byla výborně připravena 
na tento typ výuky, protože během školního roku pedagogové absolvovali několik školení, které 
se týkaly distanční formy výuky. Škola využívá už několik let Microsoft 365 i jako vnitřní systém 
školy a proto nečinilo učitelům problém nastavit výuku v Microsoft Teams. V rámci těchto omezení 
jsme se zaměřili na přípravu a realizací maturit, zpracování a realizaci projektů ESF a programu 
Erasmus+. Škola se snažila v rámci distanční výuky zabezpečit online výuku a zároveň i 
organizovat různé dobročinné akce (sbírka pro Zoo Zlín).  
 
V tomto školním roce jsme z důvodu mimořádného opatření MZ ČR zavedli distanční vzdělávání 
žáků s využitím Microsoft 365 v aplikaci Teams. Cílem tohoto opatření bylo zefektivnit práci 
žákům nejen denního, ale také i dálkového nástavbového studia tak, aby úspěšně ukončili 
středoškolské studium ukončené maturitní zkouškou. I na základě online šetření ČŠI ve dnech 
28. -  29. května 2021 můžeme konstatovat, že patříme stejně jako Zlínský kraj v rámci ČR k těm 
nejlepším. 
Škola využívala k výuce prostory a kapacity školního objektu v Kroměříži, v pronajatých 
prostorech firmy FAKO spo., Ve Zlíně probíhala výuka v nově adaptovaných prostorách na adrese 
nám. T. G. Masaryka 2433, pronajatých od společnosti Internátní, a.s..  
Škola bohužel nemohla organizovat v průběhu školního roku další doprovodné vzdělávací akce 
např. odborné exkurze, besedy a další kulturní a společenské akce.  
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. se zapojila do sbírky pro zlínskou zoo, 
která měla přispět na její chod v době nuceného uzavření. Zoologické zahradě jsme v září 2021 
předali symbolický šek na částku 23.322 Kč. 
Škola uplatňuje i environmentální přístup ve výuce. Environmentální výchova je ve škole součástí 
ŠVP 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 
ekologicko-charitativního projektu SBÍREJ-TO-NER.CZ, který získává finance pro mentálně 
postižené z nepotřebných prázdných tonerů. Pedagogičtí pracovníci školy se dále průběžně 
vzdělávají v nových trendech, které souvisejí s výukou a odborností jednotlivých předmětů.  
 
Interní evaluační projekty v roce 2020/2021 
Škola má vypracovaný systém autoevaluace, vedený ředitelem školy. Hlavními oblastmi vlastního 
hodnocení školy jsou podmínky a průběh vzdělávání, jeho výsledky, podpora žáků, spolupráce  
s rodiči a s institucemi, řízení školy, výsledky práce školy a vzdělávání pedagogických pracovníků. 
Nástroji vlastního hodnocení jsou zejména pravidelné rozbory na poradách vedení školy (1x 
měsíčně), pravidelné porady pedagogického sboru (1x měsíčně) a podrobné dotazníkové šetření 
– v písemné podobě. Hodnocení školy probíhá průběžně, stručné písemné hodnocení se provádí 
jednou za dva roky. V rámci jednotlivých předmětových komisí pak vyučující každoročně 
zpracovávají vlastní evaluační projekt týkající se jejich předmětů, který je součástí zápisu  
z předmětové komise. 
Obdobně jako v předešlých letech i letos se studenti zamýšleli nad dotazníky, ve kterých se 
anonymní formou vyjadřovali k úrovni práce školy a nás, jejích pracovníků. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 

 
 

strana 8 

 

3. 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) Věra Tomečková – jmenována za zákonné zástupce nezletilých žáků střední školy (předseda 

školské rady) 
2) Ing. Vladimíra Hlaváčková – jmenována za pedagogické pracovníky školy 
3) Mgr. Marek Ginter – jmenován za zřizovatele školy 
 
Členové Školské rady při Vyšší odborné škole 
 
1)     Mgr. Karel Opravil – jmenován za pedagogické pracovníky školy (předseda školské rady) 
2)     Nikola Solařová – jmenována za zástupce zletilých žáků Vyšší odborné školy 
3)     Mgr. Richard Němec – jmenován za zřizovatele školy 
 
 

4. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ   
 

Číselný 
kód oboru 

Název oboru Ročník Školní rok 2019/20 
stav k 30. 9. 2019 

Školní rok 2020/21 stav  
k 30. 9. 2020 

Počet 
tříd 

Počet 
žáků 

Počet tříd Počet žáků 

 
 
63-41-M/01 

Ekonomika a pod-
nikání 
denní studium 

1. 2 32 2 46 

2. 2 36 2 35 

3. 1 24 2 35 

4. 2 30 1 26 

64-41-L/51 

Podnikání 
dálkové studium 

1. 1 17 1 13 

2. 1 5 1 15 

3. 1 17 1 5 

65-43-N/01 
Cestovní ruch 
denní studium 

1. 1 8 1 8 
2. 1 5 1 6 

3. - - 1 5 

 
 
 
 
Denní studium 

vyučované obory ve školním roce 
2020/2021 (názvy podle Rozhodnutí o 
zařazení do sítě škol) 

kód oboru 
(KKOV) 

součást 
školy 

denní studium 

počet žáků 
k 30. 9. 2020 

ukončilo MZ  
ukončilo 

absolutoriem 

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 SŠ 175 23 0 

Podnikání 64-41-L/51 SŠ 0 0 0 

Cestovní ruch 65-43-N/01 VOŠ 19 0 4 
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Dálkové studium 

vyučované obory ve školním roce 
2020/2021 (názvy podle Rozhodnutí 
o zařazení do sítě škol) 

kód oboru 
(KKOV) 

součást 
školy 

dálkové/kombinované studium 
počet žáků 

k 30. 9. 2020 
ukončilo MZ 

ukončilo  
absolutoriem 

DA VE EX DA VE EX DA KO EX 

Podnikání   64-41-L/51 SŠ 33 0 0 9 0 0 0 0 0 

Daňová a finanční správa   63-41-N/04 VOŠ 0 0 0 0 0 0 0 0  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 školské vzdělávací programy: 
1. Firemní management a právo 
2. Cestovní ruch a průvodcovství 
3. Ekonomika a cizí jazyky 
4. Ekonomika a multimédia 
5. Sportovní management 

 
- RVP Podnikání byl rozpracován na školský vzdělávací program Podnikání v  dálkové 

formě studia 
 
Vyšší odborná škola nabízí akreditované vzdělávací programy: 
- Cestovní ruch v denní formě studia 

 
Všechny vzdělávací programy jsou zpracovány kvalitně, takže průběžně dochází pouze k 
aktualizacím 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 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Žáci školy využívají ve výuce a 
domácí přípravě e-learning a nové materiály připravené pro e-learningovou výuku. Tento způsob 
usnadňuje 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 nejen pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, ale i pro žáky s individuálním vzdělávacím plánem. 

 
b) Způsob zabezpečení odborné praxe 

Součástí vzdělávacího programu školy je i odborná praxe žáků, která probíhá 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 oborů 
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.  
 
Praxe vychází z platného ŠVP a učebních osnov. Cíle učební průběžné praxe jsou zaměřeny tak, 
aby žákyním umožnily:  
• Seznámit se a poznat prostředí firem, jejich specifické podmínky pro práci, klima, atmosféru, 
zaměstnance,  
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• Postupně rozvíjet kariérové a další profesní dovednosti a kompetence a to jak v teoretické, tak 
i v praktické rovině.  
 

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 

 
  

U VOŠ 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 řeckou společností Helios Agency a partnerem v Irsku. Zájemci tak mohou vykonávat 
odbornou praxi v Řecku nebo Irsku. 
 
Praxe žáků probíhají v souladu s Plánem odborných praxí. Po absolvování odborných praxí 
sepisují žáci a studenti zprávu z praxe, jejíž součástí je i hodnocení jejich aktivit odpovědným 
pracovníkem firmy, ve které praxe probíhala. Škola uzavírá s příslušnou firmou smlouvu o praxi, 
ve které jsou vymezeny podmínky jejího průběhu. 

  
 

JA Firma – spolupráce se společností JA Czech 
Již od roku 1993 si studenti naší školy mají možnost vyzkoušet reálné podnikání, a to v rámci 
programu JA Firma pod záštitou společnosti JA Czech. Nejdříve byly studentské firmy zakládány 
v rámci volitelných předmětů nebo kroužků. Od školního roku 2015/2016 JA Firma je zařazena 
do výukového programu žáků 3. ročníků podnikatelského zaměření v předmětu Aplikovaná 
ekonomie. 
Junior Achievement je vzdělávací neziskovou organizací založenou v roce 1919 v USA. 
V současné době působí ve více než 120 zemích světa. Česká pobočka JA Czech byla založena 
v roce 1992. 
Program JA Firma umožňuje žákům vyzkoušet si reálné podnikání spočívající v založení firmy, 
obsazení pozic dle studovaného zaměření, vytvoření podnikatelského záměru, přípravě a 
realizaci marketingových strategií, výroby, prodeje hotových výrobků a ukončení činnosti včetně 
vyhotovení výroční zprávy a likvidace firmy. Při výkonu těchto činností se žáci učí pracovat v 
týmu, diskutovat, vnímat kritiku, akceptovat jiné názory, dělat kompromisy, činit rozhodnutí a 
přijímat za ně odpovědnost. A také prezentovat svou činnost jak v rámci školy a blízkého okolí, 
tak i na každoročním národním veletrhu JA firem. Svou účast v programu mohou žáci zakončit 
složením závěrečné mezinárodní zkoušky a získat Certifikát podnikatelských dovedností - ESP, 
který dává svým držitelům konkurenční výhodu na trhu práce.  
V loňském školním roce fungovaly na naší škole dvě studentské firmy. 
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c) Spolupráce s rodiči, jinými institucemi a školami 

 
Během školního roku 2020/2021, který byl ovlivněn mimořádnými opatření Ministerstva 
zdravotnictví, jsme byli nuceni seznámit rodiče s preventivním programem školy, se Školním 
řádem, s Poučením o bezpečnosti a ostatními materiály pouze prostřednictví elektronické třídní 
knihy. Byly jim nastíněny způsoby řešení možných problémů souvisejících s rizikovým chováním. 
Zároveň byli informováni o možnosti konzultovat problémy týkající se jejich dětí s výchovným 
poradcem, popř. školním metodikem prevence. 
Ve školním roce 2020/21 nebyly s rodiči řešeny problémy týkající se záškoláctví a kouření. 
 
Škola je členem: 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, 
Obchodní akademií, Vyšší odbornou školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové 
zkoušky v Uherském Hradišti, Střední školou cestovního ruchu v Rožnově pod Radhoštěm, 
Střední hotelovou školou ve Zlíně, AIESEC UTB Zlín, ISIC, Vitasanou, Riviera Tour, aj. 

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

• s partnerskou školou je Lothar-von-Faber-Schule,Staatliche Fachoberschule, 
Schafhofstraße 25, 90411 Nürnberg 
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d) Mezinárodní spolupráce a programy, včetně zahraniční odborné praxe žáků a studentů 

• Helios Agency: zajištění odborné praxe v Řecku 
 
 

5. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 
 

a) Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021 
       

k datu 30. 9. 2021 
počet fyzických 

osob 
přepočtené 

úvazky 

interní pracovníci 15 11,4 

externí pracovníci 11 1,4 

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

Interní pedagogičtí pracovníci 2020/2021  
 

ped. pracovníci - 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  18 43  
2  Zástupce ředitele  1,0  VŠ, Ostravská univerzita, M, Ze  19 42  
3  Zástupkyně ředitele  1,0  VŠ, VŠB Ostrava, FE, ekon. předměty  27 49  
4  Učitelka  1,0  VŠ, VŠE Bratislava, ek. předměty, DPS  34 55  

5 Učitelka  1,0  UTB, FAME, marketing a ekonomika, DPS  
12 44 

6 Učitelka  1,0 OU a UP, Baťa univerzita, ANJ, BIO 14 41 

7 Učitel  1,0   UTB, fakulta managementu a ekonomiky, pod-
niková ekonomie 12 40 

8  Učitelka  1,0  UTB, fakulta humanitních studií, ANJ 6 32  
9 Učitel  1,0  VŠ, UP Olomouc, PdF, RJ, Z, VT  25 49  
10 Učitelka  1,0  SU Opava, FPF, Dě, NJ  7 29  

11 Učitelka  1,0  Univerzita J.E. Purkyně, PdF ČJL, NEJ 25 55 

12 Učitelka 1,0  VŠ, Masarykova univerzita, Dě, NJ, Literatura 25 54 

13 Učitel 1,0  VŠ, Univerzita Hradec Králové, Sociální peda-
gogika se zaměřením na TV a sport 15 39 

14D Učitelka 1,0  UTB, fakulta humanitních studií, sociální peda-
gogika 45 66 

15D  Učitelka  0,85  VŠ, UP Olomouc, PdF, M, Fy  39 64  

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

 
 

 
Výchovný poradce:  Ing. Michaela Pavelková  

Metodik prevence:   Mgr. Andrea Macková 
Speciální pedagog:  PaedDr. Metoděj Daněk 

 

Podstatným prvkem v činnosti školního metodika prevence sociálně patologických jevů byla včasná 
spolupráce s rodiči žáků, které podrobně informoval o dění ve škole formou zpráv v elektronické 
třídní knize. Přínosné byly taktéž aktivity pořádané společně s příslušnými institucemi, které se 
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specializují na různé směry prevence rizikových jevů. Škola dávala přednost jednorázovým akcím s 
jasně stanoveným cílem. Vyhodnocení akcí poskytlo škole zpětnou vazbu pro následnou úpravu 
Minimálního preventivního programu. S problematikou trestné činnosti, etické a mravní výchovy a 
se zdravým životním stylem byly žáci vhodně seznamováni v rámci učiva v předmětech základy 
společenských věd, společenském styku a v odborných předmětech. 
 
 

Věkové složení interních pedagogických pracovníků k 30. 6. 2021 je následující: 
 
 

do 30 let 1 

31 - 50 let 9 
51 – 60 let 3 

nad 60 let 2 
průměrný věk 48,4 

 

 
 
Externí pedagogičtí pracovníci 
 
 

ped. pra-
covníci  

- poř.číslo  

pracovní zařazení,  
funkce  

úvazek  
kvalifikace  

(stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS)  

  
Věk  

1  Učitelka 0,13 Mendělova Univerzita Brno, DPS 48  

2  
Učitelka 0,13 

Masarykova univerzita Brno, FF pedagogická, 
ANJ  

40  

3 
Učitelka 0,16 

UTB Zlín, Fakulta humanitních studií, ekon. 
předměty  

41  

4 Učitel 0,10 SU Opava, FF, ČJL, DĚJ 44 

5 Učitelka 0,09  SU Opava, Matematický ústav. MAT  44 

6 Učitelka 0,13 Sverdlovský pedagogický institut, RUJ, FRJ, NEJ 56 

7 Učitelka 0,09 UTB, PRA, PEK  41  

8 Učitel 0,07  UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, IKT 64  

9 Učitelka  0,11 UTB Zlín, Ekonomika a management 43 

10 Učitel 0,09 UTB Zlín, fakulta informatiky 32 

11 Učitel 0,09 MU, PdF, obchod a služby 38 
 
 
D- důchodový věk 
  
Věkové složení externích pedagogických pracovníků je následující: 

do 30 let 0 

31 - 50 let 9 

51 – 60 let 1 

nad 60 let 1 

průměrný věk 44,63 

 
 

Všichni interní a externí vyučující mají vysokoškolské vzdělání.   
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Počty pedagogických pracovníků 
 
 

 2020/2021 

Počet 

Celkem učitelů (z toho žen) 26/(16) 

Interní učitelé 15 

Externí učitelé 11 
Kvalifikovaní učitelé (vč. výjimky) 26 

 
 

d) Nepedagogičtí pracovníci   
 

 
počet fyzických 

osob 
přepočtené 

úvazky 

interní pracovníci 1 1 

externí pracovníci 2 0,667 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících  
 

ostatní pracovníci 
- pořadové číslo 

pracovní zařazení, funkce úvazek stupeň vzdělání 

1 Tajemnice školy 1 střední vzdělání s maturitní zkouškou 

2 Uklízečka 0,167 výuční list 

 

e)  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 
školy 
 
I ve školním roce 2020/2021 se vedení školy zaměřovalo na oblast dalšího vzdělávání a profesního 
růstu pedagogických pracovníků školy.  Školení probíhala i přes mimořádná opatření většinou 
formou webinářů. Škola se snažila naplňovat strategii rozvoje i při obměně pedagogického sboru, 
ale také při plánování a realizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále „DVPP“). 
Bohužel do plánu DVPP zasáhla opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a protiepidemiologická 
opatření.  
Účastí na kurzech si pedagogičtí pracovníci rozšiřovali znalosti a poznatky v oborech souvisejících 
s vyučovaným předmětem a v uplatňování moderních didaktických a metodických postupů a forem 
výuky.  
Vedení školy vhodnou organizací dalšího vzdělávání pedagogů tak pokračuje v podpoře 
prohlubování odborných znalostí a dovedností pedagogů. 
DVPP bylo orientováno i na zajištění vzdělávání k realizaci společné části státní maturitní zkoušky. 
Příklady absolvovaných jednorázových akcí DVPP v roce 2020/21: 
 

počet osob název semináře 
Datum 

1 ICT: Office 365 pro školy  17.9.2020 

1 kabinet SYPO- matematika 5.10.2020 

1 MAPY PRO VÝUKU ZEMĚPISU  14.10.2020 

1 Jak na distanční výuku 5.11.2020 

1 Výchova k podnikavosti 5.11.2020 

1 Zvládání konfliktních situacích 12.11.2020 

1 Využití GeoGebry v konstrukčních úlohách na základní škole 18.11.2020 

1 Řešení úloh ve vyučování matematice 25.11.2020 

1 Competitions and Games in English Lessons 9.12.2020 

2 Kreativní metody ve výuce cizích jazyků 27.1.2021 
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1 Jak na distanční výuku matematiky? 26.2.2021 

1 Digitální technologie ve výuce německého jazyka 22.3.2021 

1 Dramapedagogika ve výuce němčiny  13.4.2021 

1 Aplikace pod lupou 16.4.2021 

1 Travel in English Teaching 4.5.2021 

1 Čtenářské dílny 5.5.2021 

1 Opakování anglické gramatiky pro učitele 13.5.2021 

1 Příklady z kombinatoriky 13.5.2021 

2 Gramatika kreativně 14.6.2021 

1 Activities which never or hardly ever fail to entertain 18.6.2021 

 
Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele získali 3 pedagogové. 
 
 
 

6. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
       

a) Žáci přihlášení ke studiu ve školním roce 2020/2021 
  

kód název 
délka 
studia 

druh 
studia 

počet 
přihlášených 

počet 
přijatých 

k 31.8.2020 

počet 
odvolání 

1. kolo 2. kolo 3. kolo 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 4 DE 111 13 3 76 0 

64-41-L/51 Podnikání 2/3 DE/DA 0/4 0/5 0/4 0/13 0 

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

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

 Celkem   116/4 16/5 3/4 76/13 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 2020/2021 pro: 

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

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

• vyšší odborné studium, obor 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 

Cestovní ruch 0 0 0 

CELKEM 0 0 0 
 

 

d) Další údaje 
V rámci ročníků (obory a počty žáků) se uskutečnilo 7 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 3 3  1 0 7 

Podnikání 0 0          0 0 0 
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7. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 

a) Prospěch žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021  

 počet žáků 
prospělo 
s vyznam. 

prospělo neprospělo 
zanechalo 
studia, jiné 

SŠ 169 32 96 13 28 

VOŠ 19 0 16 3 0 

 
        z toho dálkové studium 

 počet žáků 
prospělo 
s vyznam. 

prospělo neprospělo 
zanechalo 
studia, jiné 

SŠ 28 4 20 3 1 

VOŠ 0 0 0 0 0 

 
 

b) Prospěch žáků za 2. pololetí školního roku 2020/2021 

 počet žáků 
prospělo 
s vyznam. 

prospělo neprospělo 
zanechalo 
studia, jiné 

SŠ 168 41 115 10 2 

VOŠ 19 0 16 0 3 

 
        z toho dálkové studium 

 počet žáků 
prospělo 
s vyznam. 

prospělo neprospělo 
zanechalo 
studia, jiné 

SŠ 25 6 18 1 0 

VOŠ 0 0 0 0 0 

 
c) Výsledky ukončení studia (maturitní zkoušky, absolutoria) JARNÍ TERMÍN 2020/2021 
 

V loňském školním roce proběhly maturitní zkoušky již podle pravidel definovaných  
vyhláškou č. 177/2009 v aktuálně platném novelizovaném znění. Maturitní zkouška se skládala  
ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Profilová část byla redukována o písemnou 
práci z ČJL a cizího jazyka. 
V jarním zkušebním období se ústní zkoušky profilové části maturity před zkušební maturitní ko-
misí konaly v období od 1. června do 2. června ve Zlíně a 4. června 2021 v Kroměříži, didaktické 
testy se konaly v období od 24. do 26. května 2021. Praktické zkoušky profilové části se konaly 26. 
dubna v Kroměříži a 23. dubna 2021 ve Zlíně. 
 
 

denní studium 2020/2021 

 
počet žáků 

v posledním 
ročníku 

prospělo 
s vyznam. 

prospělo neprospělo 
jiné (náhr. termíny, 
nehodnocen apod.) 

 
omluveno 

SŠ 26 2 19 5 0 0 

VOŠ 5 2 2 0 1 0 

 

Srovnání s rokem předchozím 
 

denní studium 2019/2020 

 
počet žáků 

v posledním 
ročníku 

prospělo 
s vyznam. 

prospělo neprospělo 
jiné (náhr. termíny, 
nehodnocen apod.) 

 
omluveno 

SŠ 29 3 25 0 1 0 

VOŠ 0 0 0 0 0 0 
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dálkové studium 2020/2021 

 
počet žáků 

v posledním 
ročníku 

prospělo 
s vyznam. 

prospělo neprospělo 
jiné (náhradní 

termíny nehodnocen  
apod.) 

 
omluveno 

 

SŠ 4 1 1 0 0 2 

 
 

d) Výsledky ukončení studia (maturitní zkoušky, absolutoria) PODZIMNÍ TERMÍN 
 
denní studium 2020/2021 

 
počet žáků 

z posledního 
ročníku 

prospělo 
s vyznam. 

prospělo neprospělo 
jiné (náhr. termíny 

apod.) 

 
omluveno 

SŠ 10 0 8 1 0 1 

VOŠ 0 0 0 0 0 0 

 

Srovnání s rokem předchozím: 
 
denní studium 2019/2020 

 
počet žáků 

z posledního 
ročníku 

prospělo 
s vyznam. 

prospělo neprospělo 
jiné (náhr. termíny 

apod.) 

 
omluveno 

SŠ 16 0 14 2 0 2 

VOŠ 0 0 0 0 0 0 

 
 
dálkové studium 2020/2021 

 
počet žáků 

z posledním 
ročníku 

prospělo 
s vyznam. 

prospělo neprospělo 
jiné (náhradní 
termíny apod.) 

 
omluveno 

 

SŠ 2 0 1 0 0 1 

VOŠ 0 0 0 0 0 0 

 

Srovnání s rokem předchozím: 
 
dálkové studium 2019/2020 

 

 
počet žáků 

v posledním 
ročníku 

prospělo 
s vyznam. 

prospělo neprospělo 
jiné (náhradní 
termíny apod.) 

 
omluveno 

 

SŠ 13 0 3 5 0 3 

VOŠ 0 0 0 0 0 0 

 
 
 

▪ Zhodnocení úrovně maturitních zkoušek (včetně praktické části) a absolutorií 
 
Hodnocení prospěchu maturitní zkoušky a absolutoria  
 
a) maturitní zkoušky 
 

Název oboru Třída Počet žáků/maturujících Prospěl Neprospěl Nehodno-
cen/neukončil 
ročník 

Ekonomika a podnikání 1 26/26 23 2 1 
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Podnikání dálková forma 1 4/4 2 0 2 

 
V tabulce nejsou zahrnuti studenti náležející k maturitnímu ročníku 2019/2020, kteří ve školním roce 
2019/2020, konali některou opravnou zkoušku společné části. 

 
 

 
▪ Komentář analyzující prospěch žáků, včetně problematiky neprospěchu  

 
Velice potěšující zprávou je, že 88% žáků, kteří úspěšně ukončili maturitní ročník odmaturovalo. 
Nutno ovšem dodat, že příčinou tak vysokého čísla je i skutečnost, že žákům byla prominuta 
písemná část z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Příčinou neúspěchů některých žáků 
čtyřletého studia ve studiu byla především špatná práce v době distanční výuky, spojená s absencí, 
špatná příprava do výuky, malá motivace a malý zájem o studium.  
Výchovná poradkyně a třídní učitelé pravidelně konzultovali absenci a prospěch problémových žáků 
s rodiči.  Ve spolupráci se speciálním pedagogem a výchovným poradce se škola zaměřuje na žáky, 
kteří mají potíže ve zvládání učiva anebo mají doporučení s KPP Zlín. 
U maturitní zkoušky mají žáci nástavbového studia především v dálkové formě problémy  
ve společné části s matematikou a cizím jazykem. Vzhledem k věkové vyzrálosti se však u většiny 
z nich, po překonání počátečních problémů, dostavují pozitivní výsledky. 
 
 
Hlavním příčinou neúspěchu u maturitní zkoušky u žáků nástavbového studia jsou především 
vysoké absence a problémy se skloubením školy a zaměstnání. Ukazuje se, že tito žáci mají nízkou 
míru motivace ke vzdělávání, jež plyne z nižších studijních předpokladů a také z předchozí 
nedostatečné úrovně dosažených znalostí.  

 

c) Hodnocení výsledků výchovného působení  
 

Pochvaly 
Pochvala třídního učitele 42 

Pochvala ředitele školy 16 

 
 
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 15 

Důtka ředitele školy 0 

Podmínečné vyloučení ze studia 0 

Vyloučení ze studia 0 

 
 

 Přehled výsledků výchovného působení za 1. pololetí 2020/2021 
 

Třída 
Počet 
žáků 

Ředitelská 
pochvala 

Důtka tříd-
ního učitele 

Napomenutí 
třídního uči-

tele 
Podmíněné vylou-

čení ze školy 
Důtka ředi-
tele školy 

1.A 22 2 0 0 0 0 

1.B 23 1 0 0 0 0 

2.A 18 0 0 0 0 0 

2.B 17 1 2 0 0 0 

3.A 19 0 4 0 0 0 

3.B 16 1 1 0 0 0 

4.A 26 1 3 3 0 0 
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1.DNS 10 0 0 0 0 0 

2.DNS 14 0 0 0 0 0 

3.DNS 4 0 0 0 0 0 

Celkem 169 6 10 3 0 0 

 
 
 Přehled výsledků výchovného působení za 2. pololetí 2020/2021 

 

Třída 
Počet 
žáků 

Ředitelská 
pochvala 

Důtka ře-
ditele 
školy 

Důtka tříd-
ního uči-

tele 

Pochvala 
třídního 
učitele 

Podmíněné 
vyloučení ze 

školy 

Napomenutí 
třídního uči-

tele 

1.A 23 3 0 1 6 0 0 

1.B 23 2 0 0 0 0 0 

2.A 18 0 0 0 4 0 0 

2.B 18 3 0 1 1 0 0 

3.A 19 0 0 0 3 0 0 

3.B 16 1 0 0 4 0 0 

4.A 26 1 0 0 1 0 0 

1.DNS 7 0 0 0 0 0 0 

2.DNS 14 0 0 0 0 0 0 

3.DNS 4 0 0 0 0 0 0 

Celkem 168 10 0 2 19 0 0 

 
Napomenutí a důtka třídního učitele: za opakované nevhodné chování nebo kázeňské 
prohřešky a pozdní příchody. 
 
Důtka ředitele školy: za závažné porušení školního řádu. 
 
Podmínečné vyloučení ze studia: za opakované porušování školního řádu, neomluvená 
absence. 
 
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 Ing. Michaela Pavelková – viz příloha č. 1. 
Informace k prevenci patologických jevů – Mgr. Andrea Macková – viz příloha č. 2  
 

d) Snížené stupně z chování  
 

stupeň 
počet 

1.pol/2.pol 
% ze všech žáků střední školy 

2 – uspokojivé 3/2 1,8/1,2 
3 – neuspokojivé 0/0 0/0 

 

e) Neomluvené hodiny  
 

     počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 57 0,99 
2. pololetí 39 0,52  
za školní rok 96 0,72 
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f) Údaje o integrovaných žácích  
Žáci integrovaní ve třídách k 30. 9. 2020 - žádný 
 
 

g) Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků  
 
Účast na soutěžích a olympiádách byla ovlivněna pandemií a distanční formou výuky. 
 

název soutěže, přehlídky 

počty účastníků 

školní 
kolo 

okresní 
kolo 

krajské 
kolo 

celostátní 
kolo 

mezinárodní 
kolo umístění 

Europasecura   14    

Matematický klokan   96    

Eurorebus 82   12  24. místo 

 
 
 
 

h) Evaluace výsledků vzdělávací práce školy  
 

Interní evaluační projekty v roce 2020/21  
 
Škola má vypracovaný systém autoevaluace, vedený ředitelem školy. Hlavními oblastmi vlastního 
hodnocení školy jsou podmínky a průběh vzdělávání, jeho výsledky, podpora žáků, spolupráce s 
rodiči a s institucemi, řízení školy, výsledky práce školy a vzdělávání pedagogických pracovníků.  
 
Nástroji vlastního hodnocení jsou zejména pravidelné rozbory na poradách vedení školy (1x týdně), 
pravidelné porady pedagogického sboru (1x měsíčně) a podrobné dotazníkové šetření – v písemné 
podobě. Hodnocení školy probíhá průběžně, stručné písemné hodnocení se provádí jednou za dva 
roky. V rámci jednotlivých předmětových komisí pak vyučující každoročně zpracovávají vlastní 
evaluační projekt týkající se jejich předmětů, který je součástí zápisu z předmětové komise. Pokud 
jde o interní evaluační projekty, opět jich byla celá řada a jsou součástí zpráv jednotlivých 
předmětových komisí. 
 
V roce 2020/2021 se škola zaměřila na distanční výuku v době covidu. 
 
Přehled výsledků z evaluačního dotazníku v době distanční výuky 
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8. VÝZNAMNÉ MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA 

VEŘEJNOSTI 
 

Školní rok 2020/2021 byl bohužel poznamenán uzavřením škol od října 2020 a následně od ledna 
2021. Proto nemohly být některé plánované akce uskutečněny. 
 
Mimořádné pedagogické aktivity učitelů (včetně publikační činnosti) a významné 
mimoškolní aktivity žáků: 
 

• Srdíčkové dny studentská firma 

• Soutěž a podnikej 

• Přípravný kurz k přijímacím zkouškám 

• Sbírka pro Zoo Zlín 

• Školení Teams ve výuce ZŠ Tlumačov 

• Školení One Note jako výukový nástroj v hodinách Gymnázium Bystrc 
 

Další vzdělávací a výchovné aktivity: 
 
▪ Seznamovací kurz Vizovice 
▪ Den boje proti rakovině 
▪ Vlajka pro Tibet 
▪ Speciální den otevřených dveří na SPOŠ  

fotografie z vybraných akcí - viz Příloha č. 4  
  
 
 
 

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROLY PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ 
INSPEKCÍ 

 

Ve školním roce 2020/2021 se komplexní inspekční činnost ve Střední škole podnikatelské a Vyšší 
odborné škole, s.r.o. neuskutečnila, probíhalo ovšem šetření ČŠI ve vztahu k distanční výuce, 
zabývající se formami a metodami výuky na dálku, technickým zabezpečením atd. 
 
 
 
 

10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

V souladu s vyhláškou č. 15/ 2005 Sb. § 7 písma i – viz příloha č. 3. 
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11. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A REALIZOVANÝCH  PROJEKTECH 

FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 
 

Ve školním roce 2020/2021 škola realizovala nebo ukončila následující projekty: 
 

název projektu  prioritní osa datum zahájení datum ukončení 

 
Otevíráme se CLIL 

 
KA101 –Mobilita  pra-
covníků škol 

 
01/10/2020 

 
31/12/2021 

Projekt „Otevíráme se CLIL" vychází z aktuálních potřeb školy, jejich žáků a pedagogů a je 
součástí strategického plánu rozvoje Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. 
Cílem projektu je zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a odborné přípravy díky zkušenostem ze 
zahraničí a příkladů dobré praxe. Realizací projektu přispějeme k osobnímu a jazykovému rozvoji 
jednotlivých účastníků mobility a zároveň podpoříme rozvoj profesních kompetencí 
pedagogických pracovníků za účelem inovování a zvýšení kvality výuky s ohledem na využití IKT 
ve výuce (implementace nových aktivizujících výukových metod, které jsou podporovány 
moderními technologiemi). Tyto cíle jsou ve shodě s prioritami programu Erasmus+ a se 
strategickým rámcem evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě a vizí rozvoje  
vzdělávání v Evropě do roku 2020. Náš projekt s názvem "Otevíráme se CLIL" vychází z plánu 
dlouhodobé koncepce školy pro období 2017-2021 a umožní vzdělávání 5 učitelů a zároveň 1 
zástupce vedení školy v oblastech, které má škola vytyčené jako prioritní a které jsou zároveň v 
návaznosti na priority programu Erasmus+. Významnou oblastí, kterou škola podporuje a snaží 
se rozvíjet, je oblast vzdělávání učitelů v aplikaci moderních výukových metod se zaměřením na 
metodu CLIL s využitím BYOD ve výuce. Učitelé potřebují získat více příkladů dobré praxe, 
vyměnit si zkušenosti a spojit nové výukové metody s praxí. Inovativní postupy, metody a příklady 
dobré praxe pomohou nejen aktualizovat školní vzdělávací plán, ale i zefektivnit výuku a připravit 
žáky (budoucí absolventy) na požadavky současného trhu práce. Učitelé se seznámí s novými 
metodami výuky a budou rozvíjet své profesní kompetence i jazykové dovednosti. Mobilita učitelů 
přispěje ke zvýšení kvality výuky na naší škole a přinese do výuky ověřené postupy ze zahraničí. 
Cílem projektu je získání potřebných kompetencí učitelů pro implementaci nových výukových 
metod, mj. využití IKT ve výuce, zavedení metody CLIL a dalších aktivizujících moderních metod 
a dále pro koncepční pojetí individualizace výuky v práci se žáky se speciálními potřebami. Tyto 
aktuální potřeby vyhodnotila škola jako rizikové. V souladu s těmito potřebami byly tematicky 
nastaveny mobility jednotlivých účastníků zaměřené na jejich profesní rozvoj, kde jsou 
rovnoměrně zastoupeny formy metodologických kurzů a jednoho stínování.  V rámci projektu 
realizujeme celkem 5 metodologických kurzů a jedno stínování. Účastníci mobilit se následně 
budou svou činností podílet na naplňování vytyčených cílů projektu. Učitelé vybraní do projektu 
získají svou účastí nové kompetence ve sledovaných oblastech a své zkušenosti budou dále 
sdílet v rámci školy. Celý projektový tým bude důsledně respektovat harmonogram projektu a 
realizovat v požadované kvalitě jeho jednotlivé fáze. Projekt bude pečlivě a zodpovědně řízen ze 
strany koordinátora projektu, který bude zodpovídat za průběh a realizaci jednotlivých mobilit.  
Patřičnou pozornost budeme věnovat plnění cílů projektu, přenosu jeho výsledků na cílové 
skupiny a publicitu. Přínos mobilit, získané zkušenosti a informace, výukové materiály a další 
výsledky projektu budou účastníci šířit v hodinách mezi svými kolegy v rámci předmětových 
komisí. Pozitivně by se měla účast na mobilitě odrazit také ve výuce a měla přinést větší atraktivitu 
vyučovacích hodin, větší zájem a motivaci žáků o studium. Nezanedbatelným přínosem je 
mezinárodní evropský rozměr celého projektu, který škole, jejím učitelům i žákům, otevírá 
pomyslné dveře do světa. Motivuje je k dalšímu osobnímu i profesnímu rozvoji a nabízí nové 
možnosti seberealizace a uplatnění. Učitelé (odborných i všeobecných předmětů) se naučí 
aktivně pracovat s novým technologiemi a nebudou se bát začlenit metodu CLIL do výuky. 
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název projektu  Operační program datum zahájení datum ukončení 

Zvyšování kvality pedagogických 
pracovníků 

Operační program Výzkum, 
vývoj a vzdělávání 

1. 1. 2020 31. 12. 2021 

Informace o projektu 
 
Číslo výzvy:   Výzva č. 02_16_065 
Název výzvy: Podpora škol formou    projektů   zjednodušeného vykazování - 

Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý  region v prioritní ose 
3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) 

Název projektu:   Zvyšování kvality pedagogických pracovníků 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016608 
Doba realizace projektu: 24 měsíců, 1. 1. 2020 – 31.12. 2021 
Realizátor projektu:  Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. 
 
Stručný obsah projektu 
 
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně 
profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních ak-
tivit, aktivity rozvíjející ICT. 
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Akreditace Erasmus+ 

Škola získala na období 2021-2027 Akreditaci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, což 
umožní našim žákům a učitelům vyjíždět do zahraničí. 
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12. 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; 

• Centrála cestovního ruchu Východní Moravy 

• Úřadem práce v Kroměříži; 

• Úřadem práce ve Zlíně; 

• Klubem UNESCO v Kroměříži 

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

• Albert Zlín 

• Technoprojekt Zlín 

• Ovečkárna 

• PPL 

• Kaufland Zlín 

• Baťa a.s. 

• Barum Continental 

• ČSOB a.s. 

• ČSOB Pojišťovna 

• Česká pojišťovna 

• MAXIM Zlín s.r.o. 

• Terno Zlín 

• Fatra, a.s. 

• Sykora, s.r.o. 

• NWT, s.r.o. 

• Lázně Luhačovice 

• Deeside Inn – zahraniční praxe, Skotsko 
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13.  ZÁVĚREM 
 

   
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 
pozdějších předpisů.  
Výroční zpráva o činnosti školy a zpráva o hospodaření školy, byly projednány na poradě pracovníků 
školy dne 12. října 2021.  
Členům školské rady byla výroční zpráva školy předložena panem ředitelem Mgr. Davidem 
Martinkem na jejich zasedání 1. října 2021. 
 
 
Datum zpracování výroční zprávy:   28. 9. 2021    

 
 
Datum projednání na poradě pracovníků školy:  12. 10. 2021         
 
 
 
 
 
Podpis ředitele školy a razítko školy: Mgr. David Martinek 
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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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Hodnocení výchovného poradenství     Příloha č. 1 
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Hodnocení prevence sociálně patologických jevů      Příloha č. 2 
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Výroční zpráva o hospodaření      Příloha č. 3 
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Příloha č. 4                                            

 
Fotogalerie    

 
          Český den proti rakovině              Srdíčkové dny 

         
  
                Evropský den jazyků    Den otevřených dveří 

  
 

         
Sbírka pro Zoo Zlín                                                   Praktická zkouška z průvodcovství 
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Slavnostní vyřazení maturantů                                          Hodina španělského jazyka s rodilým mluvčím 

  
 

 
Seznamovací kurz 

 
 


