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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 
Název školy: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 
Sídlo školy: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava-Poruba 
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 
IČ:  13644319 

1.1 Účel zřízení 
Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle 
vzdělávacích programů. 
Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: 

− poskytuje střední vzdělání 

− poskytuje střední vzdělání s výučním listem 

− poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou 

− poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně 
vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších 
odborných škol, zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování, v případě hodném 
zvláštního zřetele může být do domova umístěn i žák druhého stupně základní školy, vede 
žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností 

− zabezpečuje stravování žáků a studentů 

− zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace 
Služby pro veřejnost: 

− sportovní areál 

− školní restaurace – pořádání společenských akcí 

− přednáškový sál 

− ubytování 

− rekvalifikační kurzy, semináře 

− prodej zahradnických výrobků 

− prodej cukrářských výrobků 

− aranžování květin 

1.2 Charakteristika školy 
− Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Profesor Zdeněk 

Matějček svou celoživotní prací dětského pediatra a psychologa bojoval za zdravý vývoj 
dětí.  

− Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu.  

− Střední škola, jako právnická osoba, sdružuje střední školu, domov mládeže a školní jídelnu.  
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− Areál školy je umístěn na okraji města v dobré dostupnosti hromadné dopravy. 
Je komplexem plně bezbariérových objektů a zařízení s vybavením pro teoretické 
a praktické vzdělávání, odborný výcvik a výchovu mimo vyučování, kterou tvoří domov 
mládeže a sportovní areál. Ke sportovnímu areálu patří dvě tělocvičny, posilovna, 
společenský sál, plavecký bazén a venkovní hřiště.  

− K vybavení školy patří nejen kmenové učebny, ale také odborné učebny pro výuku 
informačních a komunikačních technologií, pro výuku psaní na počítači, gastronomické 
učebny, učebny pro výuku cizích jazyků, školní restaurace, školní cukrárna, přednáškový 
sál a odborné dílny.  

− Pro žáky máme připravenu pestrou nabídku oborů středního vzdělání, oborů středního 
vzdělání s výučním listem a oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v denní 
i dálkové formě vzdělávání. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nabízíme 
bezplatné užívání speciálních učebnic, speciálních didaktických, kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek. Pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce škola zřídila 
v roce 2006 školní poradenské pracoviště, které tvoří školní psycholog, speciální 
pedagogové, výchovné poradkyně a školní metodik prevence.  

− Škola věnuje pozornost rozšíření nabídky oborů středního vzdělání a středního vzdělání 
s maturitní zkouškou také pro příslušníky etnických skupin a příslušníky národnostních 
menšin v denní i dálkové formě vzdělávání, což patří mezi priority Moravskoslezského 
kraje v oblasti vzdělávání. Na základě doporučení školského poradenského zařízení škola 
zřizuje funkce asistenta pedagoga.  

− Vzdělávání je organizováno v běžných třídách, do kterých formou individuální integrace 
zařazujeme maximálně pět žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a ve třídách 
speciálních, ve kterých se vzdělává nižší počet žáků. 

− Žáci, zaměstnanci a cizí strávníci se stravují ve školní jídelně. Školní kuchyně je vybavena 
dle platných hygienických norem a slouží zároveň jako pracoviště odborného výcviku. 

− Pro zájemce o kulturní činnost jsou k dispozici klubovny, školní knihovna a čítárna.  

− Škola také zajišťuje další služby pro veřejnost, například společenské akce a rodinné oslavy 
ve školní restauraci, odborné konference a přednášky v přednáškovém sále, prodej 
zahradnických a cukrářských výrobků, aranžování květin. 

− Škola rovněž pořádá kurzy v oblasti profesních kvalifikací na základě autorizace 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva zemědělství. 

Veškerou svou činností usiluje naše střední škola o to, aby se stala moderním centrem 
vzdělávání žáků zdravých a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Organizační struktura:  

− ředitel školy 

− úsek teoretického vyučování 

− úsek praktického vyučování 

− úsek výchovy mimo vyučování (domov mládeže a sportovní areál) 
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− úsek ekonomický 

− úsek správy majetku 
Odloučená pracoviště: 

− Čs. legií 42, 742 83 Klimkovice 

− U Hrůbků 115, 709 00 Ostrava-Nová Ves 

1.3 Údaje o vedení školy 
Poradní sbor ředitele 
Ing.  Maresz  Radovan ředitel školy (do 31. 8. 2020) 
Mgr. Pilichová Dáša statutární zástupce ředitele školy (do 31. 1. 2020) 
   zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování 
Mgr. Gilar Jiří zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování 
Mgr. Zapletalová Lenka zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování 
Mgr. Mráček Richard statutární zástupce ředitele školy (od 1. 2. 2020) 
   zástupce ředitele školy pro praktické vyučování 
Mgr. Krnáčová Jaromíra vedoucí ekonomického úseku 
Ing. Šimíček Michal vedoucí správy majetku 
Bc.  Petrovský Ivo vedoucí vychovatel 

1.4 Adresa pro dálkový přístup a důležitá telefonní čísla 
e-mail: sszm@po-msk.cz 
web. stránky: www.skolspec.cz 
datová schránka (ID DS): 9sjfcqr 
škola – recepce (vrátnice): 596 909 310, 596 909 111 
ředitel:  Ing. Radovan Maresz 596 909 301, 596 916 191 
sekr. ředitele: Eva Bílková 596 909 302  
statut. zást. ředitele:  Mgr. Dáša Pilichová 596 909 309 (do 31. 1. 2020) 
 Mgr. Richard Mráček 596 909 282 (od 1. 2. 2020) 
zástupci ředitele:  Mgr. Jiří Gilar 596 909 313 
 Mgr. Dáša Pilichová 596 909 309 
 Mgr. Lenka Zapletalová 596 909 303 
 Mgr. Richard Mráček 596 909 282 
sekr. zást. řed. TV: Nikola Jeziorská 596 909 222 
ved. ekon. úseku: Mgr. Jaromíra Krnáčová 596 909 314 
ved. správy majetku: Ing. Michal Šimíček 596 909 317 
domov mládeže: Bc. Ivo Petrovský 596 909 210 

http://www.skolspec.cz/
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1.5 Údaje o školské radě 
Ve školním roce 2019/2020 pracovala školská rada na naší škole v tomto složení: 
předsedkyně: Mgr. Eva Sroková, zástupce zřizovatele 
místopředseda: Jaroslav Kubíček 
jednatelka – zapisovatelka: PaedDr. Ivana Hotová 
členové: Mgr. Olga Rosenbergerová  
 Andrea Skalková 
 Veronika Glogarová 
 
Školská rada se ke svému jednání v průběhu školního roku sešla celkem dvakrát, a to dne 
16. 10. 2019 a 3. 3. 2020. Na jednáních byl přítomen jako host ředitel školy ing. Radovan 
Maresz, zástupce ředitele Mgr. Jiří Gilar a vedoucí ekonomického úseku školy Mgr. Jaromíra 
Krnáčová. 
ŠR projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019, schválila 
dodatky ke školnímu řádu, projednala Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 
za rok 2019. 
ŠR vzala na vědomí informaci o zřízení nového maturitního oboru na škole od 1. 9. 2020 
– Předškolní a mimoškolní pedagogika. 
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2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 
Všechny obory středního vzdělání s maturitní zkouškou, obory středního vzdělání s výučním 
listem a obory středního vzdělání realizované na SŠ prošly řádným schvalovacím řízením 
a byly MŠMT ČR pro naši školu schváleny a zařazeny do školského rejstříku. 
Druh studia: střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní 
zkouškou. 
Forma vzdělávání: denní, dálková. 
Vzdělávání na SŠ probíhá podle schválených pedagogických dokumentů. 
 

2.1 Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 

2.1.1 Denní forma vzdělávání 
75-41-M/01 Sociální činnost 
Školní vzdělávací program zpracován dle RVP oboru vzdělání Sociální činnost, vydalo MŠMT 
dne 6. 5. 2009, č. j. 9325/2009-23. 
 

65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) 
Školní vzdělávací program zpracován dle RVP oboru vzdělání Hotelnictví, vydalo MŠMT dne 
28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23. 
 

18-20-M/01 Informační technologie 
Školní vzdělávací program zpracován dle RVP oboru vzdělání Informační technologie, vydalo 
MŠMT dne 29. 5. 2008, č. j. 6 907/2008-23. 
 

2.1.2 Dálková forma vzdělávání 
75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství – pětileté 
Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání Pedagogika pro asistenty 
ve školství, vydalo MŠMT dne 6. 5. 2009, č. j. 9325/2009-23. 
 
75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny) – pětileté 
Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání Sociální činnost, vydalo 
MŠMT dne 6. 5. 2009, č. j. 9325/2009-23. 
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2.2 Obory středního vzdělání s výučním listem – denní forma 
vzdělávání 

29-51-E/01 Potravinářská výroba (Cukrářské práce) 
Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání Potravinářská výroba, vydalo 
MŠMT dne 29. 5. 2008, č. j. 6 907/2008-23. 
 

29-53-H/01 Pekař 
Školní vzdělávací program zpracován dle RVP oboru vzdělání Pekař, vydalo MŠMT dne 
28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23. 
 

29-54-H/01 Cukrář 
Školní vzdělávací program zpracován dle RVP oboru vzdělání Cukrář, vydalo MŠMT dne 
28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23. 
 

33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce) 
Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání Zpracovatel přírodních pletiv, 
vydalo MŠMT dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23. 
 

41-52-E/01 Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin) 
Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání Zahradnické práce, vydalo 
MŠMT dne 29. 5. 2008, č. j. 6 907/2008-23. 
 

41-52-E/01 Zahradnické práce 
Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání Zahradnické práce, vydalo 
MŠMT dne 29. 5. 2008, č. j. 6 907/2008-23. 
 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 
Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání Stravovací a ubytovací 
služby, vydalo MŠMT dne 29. 5. 2008, č. j. 6 907/2008-23. 
 

65-51-H/01 Kuchař-číšník (Kuchař-číšník-příprava jídel) 
Školní vzdělávací program zpracován dle RVP oboru vzdělání Kuchař-číšník, vydalo MŠMT 
dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23. 
 

66-51-E/01 Prodavačské práce 
Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání Prodavačské práce, vydalo 
MŠMT dne 29. 5. 2008, č. j. 6 907/2008-23.  
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69-54-E/01 Provozní služby 
Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání Provozní služby, vydalo 
MŠMT dne 29. 5. 2008, č. j. 6 907/2008-23. 
 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 
Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání Pečovatelské služby, vydalo 
MŠMT dne 6. 5. 2009, č. j. 9325/2009-23.  
 

2.3 Obory středního vzdělání – denní forma vzdělávání 
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 
Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání Praktická škola jednoletá, 
vydalo MŠMT dne 1. 9. 2010, č. j. 13 155/2010-28. 
 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 
Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá, 
vydalo MŠMT dne 1. 9. 2010, č. j. 13 155/2010-28. 
 

63-51-J/01 Obchodní škola 
Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání Obchodní škola, vydalo 
MŠMT dne 6. 5. 2009, č. j. 9325/2009-23. 
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3 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 
ČINNOSTI ŠKOLY 

 

  Přepočtený počet Plnění kvalifikace 

Učitelé všeobecně 
vzdělávacích předmětů 

35,58 100,00 % 

Učitelé odborných předmětů 28,14 100,00 % 

Učitelé odborného výcviku 40,80 88,24 % 

Asistenti pedagoga 26,25  

 

Speciální pedagogové  1,00 

Školní psycholog 1,00 

 

Úsek domova mládeže  

Vychovatelé 8,75 

Bezpečnostní pracovník (noční dozor) 1,00 

 

Nepedagogičtí pracovníci  

Správa školy 13,16 

Školní jídelna 7,13 

Údržba 6,75 

Úklid 11,20 

Vrátný – telefonista 4,00 

Plavčík a obsluha bazénu (financováno z ost. zdrojů) 4,88 

Knihovnice 0,30 

Sportovní areál 1,00 

Celkem 48,42 
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4 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

4.1 Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 
Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách se řídí následujícími právními předpisy: 

− zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), 

− vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), 

− zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

− nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním 
a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ nařízení vlády“), 

− sdělením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, (dále také 
„MŠMT“), kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky, 
č. j. MŠMT-29437/2019-1 ze dne 30. září 2019, v souladu s ustanovením § 60c odst. 
1 školského zákona, (dále jen „sdělení MŠMT“), 

− souborem pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, 
střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové 
školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení, vydaným Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, (dále jen „soubor pedagogicko-
organizačních informací“), resp. kapitolou 4.1 z výše uvedeného souboru pedagogicko-
organizačních informací – Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře 
ve školním roce 2019/2020, 

− zákonem č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům 
vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, 

− vyhláškou č. 232/2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce 
ve školním roce 2019/2020, 

− vyhláškou č. 233/2020 o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti 
s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2. 

 

Složení přijímací komise: 
Předseda:  Ing. Radovan Maresz, ředitel 
Místopředseda:  Mgr. Lenka Zapletalová, ZŘTV 
Členové: Mgr. Mráček, Mgr. Pilichová, Mgr. Sedlačíková, Mgr. Teuerová,
 Mgr. Volná 
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4.2 Souhrnné údaje o přijímacím řízení a jeho kritéria 

4.2.1 Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s maturitní 
zkouškou – Hotelnictví a Sociální činnost – denní forma vzdělávání 
1. kolo pro školní rok 2020/21 

 

I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl 
ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021 
do jednotlivých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou: 

 

Kód Název oboru Forma 
vzdělávání 

Počet 
přijímaných 

Místa na 
odvolání Celkem Přijímací 

zkouška 

65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví 
a turismus) denní 29 1 30 ano 

75-41-M/01 Sociální činnost  denní 29 1 30 ano 

 

II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke vzdělávání 

ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně 
ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím 
řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů 
a zdravotní způsobilosti (viz příloha č. 1). 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče řediteli střední školy do 1. 3. 2020 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 
je možno stáhnout na webových stránkách naší školy. Pro 1. kolo přijímacího řízení může 
uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky. Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, uvede na každé 
přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol 
musí být na obou přihláškách stejné! Pokud se uchazeč rozhodne pro oba obory na naší 
škole, taktéž musí odevzdat dva formuláře přihlášky. 

3. Nezbytné součásti přihlášky: 

− lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání (lékař potvrdí 
na formuláři přihlášky), 

− ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo 
plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy 
i po splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být ověřené kopie 
vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, 
ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

http://www.skolspec.cz/nabidka-oboru-vzdelani-pro-skolni-rok-20142015/
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− v případě požadavku na úpravy přijímacího řízení je nutné doporučení školského 
poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření, 

− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb., 

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
 

III. Organizace přijímacích zkoušek 
1. V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná formou písemného 

testu jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její 
aplikace. 

− 1. termín: 14. dubna 2020 

− 2. termín: 15. dubna 2020 
2. Každý uchazeč může písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test 

z matematiky a její aplikace konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené 
na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce 
ve druhém pořadí. 

 

IV. Kritéria přijímacího řízení a hodnocení jejich splnění 
V souladu s § 60 odst. 2 a § 60 d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, 
zveřejňuje ředitel školy jednotná kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2020/2021 
do jednotlivých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a způsob hodnocení jejich 
splnění. 
V 1. kole přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle: 
a) výsledků jednotné zkoušky, 
b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 
c) dalších skutečností. 
1. Uchazeč musí jednotné přijímací zkoušky absolvovat. Pokud tento požadavek nesplní, 

nevyhověl podmínkám přijímacího řízení. 
2. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení 

uchazečem podílí 62,5 %. Jednotné přijímací zkoušky se skládají z testu z českého jazyka 
a literatury a z testu z matematiky a její aplikace. Každý test se hodnotí zvlášť, v českém 
jazyce může uchazeč dosáhnout max. počet bodů 50, v matematice může uchazeč dosáhnout 
max. počet bodů 50. Uchazeč může při přijímací zkoušce získat max. 100 bodů. 

3. K celkovému součtu bodů, kterého uchazeč dosáhl v jednotné zkoušce z českého jazyka 
a literatury a matematiky a její aplikace, budou přičteny body za znalosti uchazeče 
vyjádřené hodnocením z předchozího vzdělávání, tj. průměrný prospěch z prospěchu 
za 1. a 2. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
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docházky vypočtený s přesností na 2 desetinná místa. Za tento průměrný prospěch získá 
uchazeč následující počet bodů: 

 

Prospěch Body Prospěch Body Prospěch Body 

1,00 – 1,05 60 1,36 – 1,40 39 1,71 – 1,75 18 

1,06 – 1,10 57 1,41 – 1,45 36 1,76 – 1,80 15 

1,11 – 1,15 54 1,46 – 1,50 33 1,81 – 1,85 12 

1,16 – 1,20 51 1,51 – 1,55 30 1,86 – 1,90 9 

1,21 – 1,25 48 1,56 – 1,60 27 1,91 – 1,95 6 

1,26 – 1,30 45 1,61 – 1,65 24 1,96 – 2,00 3 

1,31 – 1,35 42 1,66 – 1,70 21 2,01 – více 0 

 
Znamená to, že uchazeč může získat max. 160 bodů součtem bodů za jednotné testy (max. 100 
bodů) a za znalosti uchazeče z předchozího vzdělávání (max. 60 bodů). 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy stupněm nedostatečný, jsou mu odpočteny za každou nedostatečnou 
4 body.  

− Je-li uchazeč v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

4. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 
Umístění uchazeče na 1. až 3. místě ve vědomostních nebo odborných soutěžích krajské, 
celostátní nebo mezinárodní úrovně: +5 bodů. Započítávají se max. 2 účasti, tj. 10 bodů. 
Umístění je nutno doložit diplomem nebo jiným prokazatelným způsobem. 

5. Uchazeč musí dosáhnout v celkovém bodovém hodnocení, které je stanoveno na základě 
výsledků jednotné přijímací zkoušky a hodnocení předchozího vzdělávání uchazeče, 
minimálně 30 bodů. Pokud tento požadavek nesplní, nevyhověl podmínkám přijímacího 
řízení.  

6. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

− Celkový výsledek přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. 

− Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
docházky. 

− Průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky v 1. pololetí poslední absolvované 
třídy povinné školní docházky. 
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7. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 
vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce 
rozhovorem (viz §20 odst. 4 školského zákona).  

Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího k nejnižšímu 
počtu bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného 
počtem přijímaných uchazečů a kteří zároveň nemají počet bodů nižší než 30. 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle 
výsledků hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními 
čísly) budou zveřejněny nejpozději 29. dubna 2020 v závislosti na zpřístupnění výsledků 
přijímací zkoušky Centrem (CERMAT). 
 
Kritéria byla zveřejněna 16. 1. 2020 ředitelem školy 
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Příloha č. 1: 
Zdravotní omezení pro příslušný obor vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády 
č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu je splnění podmínek zdravotní způsobilosti 
uchazeče pro daný obor vzdělání. 
 

65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 
páteře, 

− prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 
(poruchy hrubé a jemné motoriky),  

− přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,  

− prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 
a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví,  

− nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu. 
 

75-41-M/01 Sociální činnost 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− závažné duševní nemoci a poruchy chování. 
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4.2.2 Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s maturitní 
zkouškou – Informační technologie – denní forma vzdělávání 1. kolo 
pro školní rok 2020/21 

 

I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl 
ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021 
do jednotlivých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou: 

 

Kód Název oboru Forma 
vzdělávání 

Počet 
přijímaných 

Místa na 
odvolání Celkem Přijímací 

zkouška 

18-20-M/01 

Informační technologie  
(jen pro žáky 
se speciálními 
vzdělávacími potřebami) 

denní 13 1 14 ano 

 

II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke vzdělávání 

ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně 
ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím 
řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů 
a zdravotní způsobilosti (viz příloha č. 1). 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče řediteli střední školy do 1. 3. 2020 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 
je možno stáhnout na webových stránkách naší školy. Pro 1. kolo přijímacího řízení může 
uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky. Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, uvede na každé 
přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol 
musí být na obou přihláškách stejné! Pokud se uchazeč rozhodne pro oba obory na naší 
škole, taktéž musí odevzdat dva formuláře přihlášky. 

3. Nezbytné součásti přihlášky: 

− lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání (lékař potvrdí 
na formuláři přihlášky), 

− ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo 
plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy 
i po splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být ověřené kopie 
vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, 
ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné 
úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, 

http://www.skolspec.cz/nabidka-oboru-vzdelani-pro-skolni-rok-20142015/
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− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření 
ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu, 

− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb., 

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
 

III. Organizace přijímacích zkoušek 
1. V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná formou písemného 

testu jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její 
aplikace. 

− 1. termín: 14. dubna 2020 

− 2. termín: 15. dubna 2020 
2. Každý uchazeč může písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test 

z matematiky a její aplikace konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené 
na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce 
ve druhém pořadí. 

3. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření 
školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek 
pro konání jednotné zkoušky. V případě, že z doporučení ŠPZ vyplývá možnost využít PC, 
kompenzační pomůcky nebo služeb podporující osoby (asistent), musí být informovaný 
souhlas zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka učiněn ve škole dne 2. 4. 2020 
od 13:00 do 15:00 v učebně E8. 

 

IV. Kritéria přijímacího řízení a hodnocení jejich splnění 
V souladu s § 60 odst. 2 a § 60 d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, 
zveřejňuje ředitel školy jednotná kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2020/2021 
do jednotlivých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a způsob hodnocení jejich 
splnění. 
V 1. kole přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle 
a) výsledků jednotné zkoušky, 
b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 
c) dalších skutečností. 
1. Uchazeč musí jednotné přijímací zkoušky absolvovat. Pokud tento požadavek nesplní, 

nevyhověl podmínkám přijímacího řízení. 
2. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení 

uchazečem podílí 62,5 %. Jednotné přijímací zkoušky se skládají z testu z českého jazyka 
a literatury a z testu z matematiky a její aplikace. Každý test se hodnotí zvlášť, v českém 
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jazyce může uchazeč dosáhnout max. počet bodů 50, v matematice může uchazeč dosáhnout 
max. počet bodů 50. Uchazeč může při přijímací zkoušce získat max. 100 bodů. 

3. K celkovému součtu bodů, kterého uchazeč dosáhl v jednotné zkoušce z českého jazyka 
a literatury a matematiky a její aplikace, budou přičteny body za znalosti uchazeče 
vyjádřené hodnocením z předchozího vzdělávání, tj. průměrný prospěch z prospěchu 
za 1. a 2. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
docházky vypočtený s přesností na 2 desetinná místa. Za tento průměrný prospěch získá 
uchazeč následující počet bodů: 

 

Prospěch Body Prospěch Body Prospěch Body 

1,00 – 1,05 60 1,36 – 1,40 39 1,71 – 1,75 18 

1,06 – 1,10 57 1,41 – 1,45 36 1,76 – 1,80 15 

1,11 – 1,15 54 1,46 – 1,50 33 1,81 – 1,85 12 

1,16 – 1,20 51 1,51 – 1,55 30 1,86 – 1,90 9 

1,21 – 1,25 48 1,56 – 1,60 27 1,91 – 1,95 6 

1,26 – 1,30 45 1,61 – 1,65 24 1,96 – 2,00 3 

1,31 – 1,35 42 1,66 – 1,70 21 2,01 – více 0 

 
Znamená to, že uchazeč může získat max. 160 bodů součtem bodů za jednotné testy (max. 100 
bodů) a za znalosti uchazeče z předchozího vzdělávání (max. 60 bodů). 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy stupněm nedostatečný, jsou mu odpočteny za každou nedostatečnou 
4 body.  

− Je-li uchazeč v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

4. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 
Umístění uchazeče na 1. až 3. místě ve vědomostních nebo odborných soutěžích krajské, 
celostátní nebo mezinárodní úrovně: +5 bodů. Započítávají se max. 2 účasti, tj. 10 bodů. 
Umístění je nutno doložit diplomem nebo jiným prokazatelným způsobem. 

5. Uchazeč musí dosáhnout v celkovém bodovém hodnocení, které je stanoveno na základě 
výsledků jednotné přijímací zkoušky a hodnocení předchozího vzdělávání uchazeče, 
minimálně 30 bodů. Pokud tento požadavek nesplní, nevyhověl podmínkám přijímacího 
řízení.  
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6. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

− Celkový výsledek přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. 

− Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
docházky. 

− Průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky v 1. pololetí poslední absolvované 
třídy povinné školní docházky. 

7. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 
vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce 
rozhovorem (viz §20 odst. 4 školského zákona).  

Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího k nejnižšímu 
počtu bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného 
počtem přijímaných uchazečů a kteří zároveň nemají počet bodů nižší než 30. 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle 
výsledků hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními 
čísly) budou zveřejněny nejpozději 29. dubna 2020 v závislosti na zpřístupnění výsledků 
přijímací zkoušky Centrem (CERMAT). 
 
Kritéria byla zveřejněna dne 16. 1. 2020 ředitelem školy 

 
 
Příloha č. 1: 
Zdravotní omezení pro příslušný obor vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády 
č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu je splnění podmínek zdravotní způsobilosti 
uchazeče pro daný obor vzdělání. 
 

18-20-M/01 Informační technologie 
Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků. 
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4.2.3 Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s maturitní 
zkouškou – Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní forma 
vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2020/21 

 
I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl 
ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021 
do jednotlivých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou: 

 

Kód Název oboru Forma 
vzdělávání 

Počet 
přijímaných 

Místa na 
odvolání Celkem Přijímací 

zkouška 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní 
pedagogika denní 29 1 30 ano 

 

II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke vzdělávání 

ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně 
ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím 
řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů 
a zdravotní způsobilosti (viz příloha č. 1). 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče řediteli střední školy do 1. 3. 2020 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 
je možno stáhnout na webových stránkách naší školy. Pro 1. kolo přijímacího řízení může 
uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky. Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, uvede na každé 
přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol 
musí být na obou přihláškách stejné! Pokud se uchazeč rozhodne pro oba obory na naší 
škole, taktéž musí odevzdat dva formuláře přihlášky. 

3. Nezbytné součásti přihlášky: 

− lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání (lékař potvrdí 
na formuláři přihlášky), 

− ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo 
plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy 
i po splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být ověřené kopie 
vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, 
ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

− v případě požadavku na úpravy přijímacího řízení je nutné doporučení školského 
poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření, 

http://www.skolspec.cz/nabidka-oboru-vzdelani-pro-skolni-rok-20142015/
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− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb., 

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
 

III. Organizace přijímacích zkoušek 
1. V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná formou písemného 

testu jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její 
aplikace. 

− 1. termín: 14. dubna 2020 

− 2. termín: 15. dubna 2020 
2. Každý uchazeč může písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test 

z matematiky a její aplikace konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené 
na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce 
ve druhém pořadí. 

3. V přijímacím řízení v oboru vzdělání s maturitní zkouškou Předškolní a mimoškolní 
pedagogika se koná školní přijímací zkouška, která ověří dovednosti uchazeče z českého 
jazyka a literatury, hudební výchovy, výtvarné výchovy a tělesné výchovy. 

− 1. termín: 20. dubna 2020 

− 2. termín: 21. dubna 2020 

Uchazeč si zvolí datum konání školní přijímací zkoušky a uvede je na formulář přihlášky. 
 

IV. Kritéria přijímacího řízení a hodnocení jejich splnění 
V souladu s § 60 odst. 2 a § 60 d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, 
zveřejňuje ředitel školy jednotná kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2020/2021 
do jednotlivých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a způsob hodnocení jejich 
splnění. 
V 1. kole přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle 
a) výsledků jednotné zkoušky, 
b) výsledků školní přijímací zkoušky, 
c) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 
d) dalších skutečností. 
1. Uchazeč musí jednotné přijímací zkoušky absolvovat. Pokud tento požadavek nesplní, 

nevyhověl podmínkám přijímacího řízení. 
2. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení 

uchazečem podílí 62,5 %. Jednotné přijímací zkoušky se skládají z testu z českého jazyka 
a literatury a z testu z matematiky a její aplikace. Každý test se hodnotí zvlášť, v českém 
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jazyce může uchazeč dosáhnout max. počet bodů 50, v matematice může uchazeč dosáhnout 
max. počet bodů 50. Uchazeč může při přijímací zkoušce získat max. 100 bodů. 

3. Uchazeč musí absolvovat všechny části školní přijímací zkoušky. Pokud tento požadavek 
nesplní, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení. Uchazeč nesplnil podmínku přijetí, 
pokud získá u školní přijímací zkoušky v celkovém hodnocení 0 bodů. 

4. V rámci školní přijímací zkoušky se ověřují dovednosti uchazeče z českého jazyka 
a literatury (čtenářská gramotnost), hudební výchovy, výtvarné výchovy a tělesné výchovy. 
Uchazeč může za školní přijímací zkoušku získat max. 30 bodů. 
Čtenářská gramotnost (max. 6 bodů) 

− četba a porozumění zadanému textu (max. 3 body) 

− přednes básně pro děti podle zadané předlohy (max. 3 body) 
Hudební výchova (max. 8 bodů) 

− reprodukce zpěvem předehraného jednotlivého tónu (max. 2 body) 

− reprodukce lidové písně zpěvem od daného tónu (max. 2 body) 

− opakování různých tónů z dvojzvuku (max. 2 body) 

− opakování jednoduchých rytmických a melodických útvarů (max. 2 body) 
Tělesná výchova (max. 8 bodů) 

− gymnastická sestava – stoj spatný, upažit, krok sun krok, nůžkový skok, dva kroky, váha 
předklonmo, dva kroky, obrat přísunem o 180°, bočné kruhy pažemi, ze stoje spatného 
kotoul vpřed do stoje spatného, přemet stranou (max. 4 body) 

− test všeobecné pohybové výkonnosti – skok z místa, hod plným míčem (2 kg), dribling 
s míčem (max. 4 body) 

Výtvarná výchova – kresba zátiší (max. 8 bodů) 

− zachycení celku zátiší a detailů jednotlivých předmětů (max. 2 body) 

− kvalita lineární kresby (max. 2 body) 

− naznačení objemu a prostoru šrafováním (max. 2 body) 

− umístění ve formátu (max. 2 body) 
5. K celkovému součtu bodů, kterého uchazeč dosáhl v jednotné zkoušce z českého jazyka 

a literatury a matematiky a její aplikace, budou přičteny body za znalosti uchazeče 
vyjádřené hodnocením z předchozího vzdělávání, tj. průměrný prospěch z prospěchu 
za 1. a 2. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
docházky vypočtený s přesností na 2 desetinná místa. Za tento průměrný prospěch získá 
uchazeč následující počet bodů: 
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Prospěch Body Prospěch Body Prospěch Body 

1,00 – 1,06 30 1,42 – 1,48 18 1,84 – 1,90 6 

1,07 – 1,13 28 1,49 – 1,55 16 1,91 – 1,97 4 

1,14 – 1,20 26 1,56 – 1,62 14 1,98 – 2,04 2 

1,21 – 1,27 24 1,63 – 1,69 12 2,05 – více 0 

1,28 – 1,34 22 1,70 – 1,76 10   

1,35 – 1,41 20 1,77 – 1,83 8   

 
Znamená to, že uchazeč může získat max. 160 bodů součtem bodů za jednotné testy (max. 100 
bodů), za školní zkoušku (max. 30 bodů) a za znalosti uchazeče z předchozího vzdělávání (max. 
30 bodů). 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy stupněm nedostatečný, jsou mu odpočteny za každou nedostatečnou 
4 body.  

− Je-li uchazeč v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

6. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 
Umístění uchazeče na 1. až 3. místě ve vědomostních nebo odborných soutěžích krajské, 
celostátní nebo mezinárodní úrovně: +5 bodů. Započítávají se max. 2 účasti, tj. 10 bodů. 
Umístění je nutno doložit diplomem nebo jiným prokazatelným způsobem. 

7. Uchazeč musí dosáhnout v celkovém bodovém hodnocení, které je stanoveno na základě 
výsledků jednotné přijímací zkoušky, školní přijímací zkoušky a hodnocení předchozího 
vzdělávání uchazeče, minimálně 30 bodů. Pokud tento požadavek nesplní, nevyhověl 
podmínkám přijímacího řízení. 

8. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

− Celkový výsledek přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. 

− Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
docházky. 

− Průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky v 1. pololetí poslední absolvované 
třídy povinné školní docházky. 

9. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 
vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce 
rozhovorem (viz §20 odst. 4 školského zákona).  
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Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího k nejnižšímu 
počtu bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného 
počtem přijímaných uchazečů a kteří zároveň nemají počet bodů nižší než 30. 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle 
výsledků hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními 
čísly) budou zveřejněny nejpozději 29. dubna 2020 v závislosti na zpřístupnění výsledků 
přijímací zkoušky Centrem (CERMAT). 
 
Kritéria byla zveřejněna dne 16. 1. 2020 ředitelem školy 

 
 
Příloha č. 1: 
Zdravotní omezení pro příslušný obor vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády 
č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu je splnění podmínek zdravotní způsobilosti 
uchazeče pro daný obor vzdělání. 
 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity, 

− závažné duševní nemoci a poruchy chování. 
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Příloha č. 2 
Školní přijímací zkouška z tělesné výchovy 
Uchazeč koná zkoušku v cvičebním úboru a sportovní obuvi. 
1. Gymnastická sestava – maximálně 4 body 

Stoj spatný, upažit, krok sun krok, nůžkový skok, dva kroky, váha předklonmo, dva kroky, 
obrat přísunem o 180°, bočné kruhy pažemi, ze stoje spatného kotoul vpřed do stoje 
spatného, přemet stranou. 

2. Test všeobecné pohybové výkonnosti – maximálně 4 body 

DÍVKY 

Body Skok z místa (cm) Hod plným míčem (cm) * Dribling s míčem (s) ** 

5 200 a více 720 a více 10 a méně 

4 199 – 185 719 – 670 10,1 – 12 

3 184 – 170 669 – 620 12,1 – 14 

2 169 – 155 619 – 580 14,1 – 16 

1 154 – 140 579 – 540 16,1 – 18 

0 139 a méně 539 a méně 18,1 a více 

 

CHLAPCI 

Body Skok z místa (cm) Hod plným míčem (cm) * Dribling s míčem (s) ** 

5 220 a více 900 a více 8 a méně 

4 219 – 205 899 – 850 8,1, – 10 

3 204 – 190 849 – 800 10,1 – 12 

2 189 – 175 799 – 750 12,1 – 14 

1 174 – 160 749 – 700 14,1 – 16 

0 159 a méně 699 a méně 16,1 a více 

 
* Testovaná osoba ze stoje rozkročného provede z mírného záklonu celkem dva hody plným 
míčem o hmotnosti 2 kg. Hodnotí se lepší hod. 
 
** Driblink s volejbalovým míčem mezi dvěma metami. Vzdálenost 2 x 18 metrů (délka 
volejbalového hřiště). Testovaný dribluje po celou dobu jednou rukou a obíhá vzdálenější metu. 
V případě ztráty míče, se vrací na místo, kde ztratil nad míčem kontrolu. 
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Přepočet bodů: 

Body 
Test všeobecné pohybové 

výkonnosti 

4 15 – 13 

3 12 – 9 

2 8 – 6 

1 5 – 3 

0 0 – 2 

 

Uchazeč může získat celkem 8 bodů z tělesné výchovy ve školní přijímací zkoušce. 
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4.2.4 Kritéria přijímacího řízení v oborech H středního vzdělání s výučním 
listem – denní forma vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2020/21 

 
I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl 
ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021 
do jednotlivých oborů středního vzdělání s výučním listem – denní formy vzdělávání: 
 

Kód Název oboru Počet 
přijímaných 

Místa 
na odvolání 

Celkem Přijímací 
zkouška 

29-53-H/01 Pekař 24 1 25 ne 

65-51-H/01 
Kuchař-číšník  
(Kuchař-číšník-příprava jídel) 

29 1 30 ne 

29-54-H/01 Cukrář 29 1 30 ne 

 

II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke vzdělávání 

ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně 
ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím 
řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů 
a zdravotní způsobilosti (viz příloha č. 1). 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče řediteli střední školy do 1. 3. 2020 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 
je možno stáhnout na webových stránkách naší školy. Pro 1. kolo přijímacího řízení může 
uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky. Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, uvede na každé 
přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol 
musí být na obou přihláškách stejné! Pokud se uchazeč rozhodne pro oba obory na naší 
škole, taktéž musí odevzdat dva formuláře přihlášky. 

3. Nezbytné součásti přihlášky: 

− lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání (lékař potvrdí 
na formuláři přihlášky), 

− ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo 
plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy 
i po splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být ověřené kopie 
vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, 
ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření 
ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu, 

http://www.skolspec.cz/nabidka-oboru-vzdelani-pro-skolni-rok-20142015/
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− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb., 

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
 

III. Kritéria přijímacího řízení 
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zveřejňuje 
ředitel školy kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2020/2021 do jednotlivých oborů 
středního vzdělání s výučním listem – denní formy vzdělávání. 
V 1. kole přijímacího řízení v souladu s § 60 d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 
v platném znění, hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících kritérií: 

1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání 
(průměrný prospěch z prospěchu za 1. a 2. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední 
absolvované třídy povinné školní docházky vypočtený na 2 desetinná místa, 30 minus 10 × 
průměrný prospěch = počet bodů /max. 20/). 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy stupněm nedostatečný, jsou mu odpočteny za každou nedostatečnou 
4 body.  

− Je-li uchazeč v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 
Umístění uchazeče na 1. až 3. místě ve vědomostních nebo odborných soutěžích krajské, 
celostátní nebo mezinárodní úrovně: + 5 bodů. Započítávají se max. 2 účasti, tj. 10 bodů. 
Umístění je nutno doložit diplomem nebo jiným prokazatelným způsobem. 

3. Celkové hodnocení bude dáno součtem bodů kritérií 1. a 2. 
4. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

− Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
docházky. 

− Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí předposlední absolvované třídy povinné 
školní docházky. 

5. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 
vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce 
rozhovorem (viz §20 odst. 4 školského zákona).  
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Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího k nejnižšímu 
počtu bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného 
počtem přijímaných uchazečů a kteří zároveň nemají počet bodů nižší než 0. 

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle 
výsledků hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními 
čísly) budou zveřejněny 22. dubna 2020. 
 
Kritéria byla zveřejněna dne 16. 1. 2020 ředitelem školy 
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Příloha č. 1: 
Zdravotní omezení pro příslušný obor vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády 
č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
 
Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu je splnění podmínek zdravotní způsobilosti 
uchazeče pro daný obor vzdělání. 
 

29-54-H/01 Cukrář 
29-53-H/01 Pekař 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 
(poruchy hrubé a jemné motoriky),  

− přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,  

− prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 
a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, 

− nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu.  
 

65-51-H/01 Kuchař – číšník (Kuchař – číšník – příprava jídel) 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 
páteře,  

− prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 
(poruchy hrubé a jemné motoriky),  

− přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,  

− prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 
a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, 

− nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu. 
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4.2.5 Kritéria přijímacího řízení v oborech E středního vzdělání s výučním 
listem – denní forma vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2020/21 

 

I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl 
ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021 
do jednotlivých oborů středního vzdělání s výučním listem – denní formy vzdělávání: 
 

Kód Název oboru Počet 
přijímaných 

Místa na 
odvolání Celkem Přijímací 

zkouška 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 
(Cukrářské práce)  13 1 14 ne 

33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv 
(Košíkářské práce) 13 1 14 ne 

41-52-E/01 Zahradnické práce 13 1 14 ne 

41-52-E/01 Zahradnické práce  
(Pěstování a aranžování květin) 13 1 14 ne 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby  13 1 14 ne 

69-54-E/01 Provozní služby  13 1 14 ne 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 13 1 14 ne 

66-51-E/01 Prodavačské práce 13 1 14 ne 

 

II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke vzdělávání 

ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně 
ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím 
řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů 
a zdravotní způsobilosti (viz příloha č. 1). 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče řediteli střední školy do 1. 3. 2020 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 
je možno stáhnout na webových stránkách naší školy. Pro 1. kolo přijímacího řízení může 
uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky. Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, uvede na každé 
přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol 
musí být na obou přihláškách stejné! Pokud se uchazeč rozhodne pro oba obory na naší 
škole, taktéž musí odevzdat dva formuláře přihlášky. 

3. Nezbytné součásti přihlášky: 

− lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání (lékař potvrdí 
na formuláři přihlášky), 

http://www.skolspec.cz/nabidka-oboru-vzdelani-pro-skolni-rok-20142015/
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− ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo 
plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy 
i po splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být ověřené kopie 
vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, 
ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření 
ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu, 

− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb., 

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
 

III. Kritéria přijímacího řízení 
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zveřejňuje 
ředitel školy kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2020/2021 do jednotlivých oborů 
středního vzdělání s výučním listem – denní formy vzdělávání. 
V 1. kole přijímacího řízení v souladu s § 60 d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 
v platném znění, hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících kritérií: 

1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání 
(průměrný prospěch z prospěchu za 1. a 2. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední 
absolvované třídy povinné školní docházky vypočtený na 2 desetinná místa, 30 minus 10 × 
průměrný prospěch = počet bodů /max. 20/). 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy stupněm nedostatečný, jsou mu odpočteny za každou nedostatečnou 
4 body.  

− Je-li uchazeč v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 
Umístění uchazeče na 1. až 3. místě ve vědomostních nebo odborných soutěžích krajské, 
celostátní nebo mezinárodní úrovně: + 5 bodů. Započítávají se max. 2 účasti, tj. 10 bodů. 
Umístění je nutno doložit diplomem nebo jiným prokazatelným způsobem. 

3. Celkové hodnocení bude dáno součtem bodů kritérií 1. a 2. 
4. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

− Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
docházky. 
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− Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí předposlední absolvované třídy povinné 
školní docházky. 

5. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 
vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce 
rozhovorem (viz §20 odst. 4 školského zákona).  

Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího k nejnižšímu 
počtu bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného 
počtem přijímaných uchazečů a kteří zároveň nemají počet bodů nižší než 0. 

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle 
výsledků hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními 
čísly) budou zveřejněny 22. dubna 2020. 
 
Kritéria byla zveřejněna dne 16. 1. 2020 ředitelem školy 
 
Příloha č. 1: 
Zdravotní omezení pro příslušný obor vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády 
č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
 
Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu je splnění podmínek zdravotní způsobilosti 
uchazeče pro daný obor vzdělání. 
 

41-52-E/01 Zahradnické práce 
41-52-E/01 Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin) 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 
(poruchy hrubé a jemné motoriky), 

− prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 
alergických,  

− prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění 
alergických, 

− přecitlivělost na alergizující látky, 

− prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 
a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví. 
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29-51-E/01 Potravinářská výroba (Cukrářské práce) 
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 
alergických,  

− prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění 
alergických,  

− přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, 

− prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 
a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, 

− nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu. 
 

66-51-E/01 Prodavačské práce 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 
páteře, 

− prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 
(poruchy hrubé a jemné motoriky), 

− prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 
alergických,  

− přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, 

− prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 
a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, 

− prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností 
s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění, 

− nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu. 
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69-54-E/01 Provozní služby 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 
(poruchy hrubé a jemné motoriky), 

− přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, 

− prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 
a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví. 

 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 
páteře, 

− přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, 

− závažné duševní nemoci a poruchy chování. 
 

33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce) 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku 
a koordinaci pohybů, 

− prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 
alergických,  

− prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění 
alergických,  

− přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování. 
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4.2.6 Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání – Praktická 
škola – denní forma vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2020/2021 

 

I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl 
ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021 
do jednotlivých oborů středního vzdělání – denní formy vzdělávání: 
 

Kód Název oboru Počet 
přijímaných 

Místa na 
odvolání Celkem Přijímací 

zkouška 

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 8 1 9 ne 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 14 1 15 ne 

 

Obory Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá jsou určeny pro žáky se středně 
těžkým nebo těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami, 
s poruchou autistického spektra, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci 
s dalším zdravotním postižením. 
 

II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke vzdělávání 

ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně 
ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím 
řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů 
a zdravotní způsobilosti. 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče řediteli střední školy do 1. 3. 2020 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 
je možno stáhnout na webových stránkách naší školy. Pro 1. kolo přijímacího řízení může 
uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky. Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, uvede na každé 
přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol 
musí být na obou přihláškách stejné! Pokud se uchazeč rozhodne pro dva obory na naší 
škole, taktéž musí odevzdat dva formuláře přihlášky.  

3. Nezbytné součásti přihlášky: 

− lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání (lékař potvrdí 
na formuláři přihlášky), 

− ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo 
plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy 
i po splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo 
jejich ověřené kopie pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena 
školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

http://www.skolspec.cz/nabidka-oboru-vzdelani-pro-skolni-rok-20142015/
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− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření 
ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu 

− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb. v platném znění, 

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
 

III. Kritéria přijímacího řízení 
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zveřejňuje 
ředitel školy kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2020/2021 do jednotlivých oborů 
středního vzdělání – denní formy vzdělávání. 
V 1. kole přijímacího řízení v souladu s § 60 d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 
v platném znění, hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících kritérií: 

1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání 
(průměrný prospěch z prospěchu za 1. a 2. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední 
absolvované třídy povinné školní docházky vypočtený na 2 desetinná místa, 30 – 10 × 
průměrný prospěch = počet bodů /max. 20/). 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy stupněm nedostatečný, jsou mu odpočteny za každou nedostatečnou 
4 body. 

− Je-li uchazeč v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 
Umístění uchazeče na 1. až 3. místě ve vědomostních nebo odborných soutěžích krajské, 
celostátní nebo mezinárodní úrovně: +5 bodů. Započítávají se max. 2 účasti, tj. 10 bodů. 
Umístění je nutno doložit diplomem nebo jiným prokazatelným způsobem. 

3. Celkové hodnocení bude dáno součtem bodů kritérií 1. a 2. 
4. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

− Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
docházky. 

− Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí předposlední absolvované třídy povinné 
školní docházky. 

5. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 
vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce 
rozhovorem (viz §20 odst. 4 školského zákona).  
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Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího k nejnižšímu 
počtu bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného počtem 
přijímaných uchazečů a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 0. 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků 
hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) budou 
zveřejněny 22. dubna 2020. 
 
Kritéria byla zveřejněna dne 16. 1. 2020 ředitelem školy 
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4.2.7 Kritéria přijímacího řízení v oboru středního vzdělání – Obchodní 
škola – denní forma vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2020/2021 

  

I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl 
ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021 
do jednotlivých oborů středního vzdělání – denní formy vzdělávání: 
 

Kód Název oboru Počet 
přijímaných 

Místa na 
odvolání Celkem Přijímací 

zkouška 

63-51-J/01 Obchodní škola 13 1 14 ne 

 

Obor Obchodní škola je určen především pro žáky s tělesným postižením. 
 

II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke vzdělávání 

ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně 
ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím 
řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů 
a zdravotní způsobilosti. 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče řediteli střední školy do 1. 3. 2020 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 
je možno stáhnout na webových stránkách naší školy. Pro 1. kolo přijímacího řízení může 
uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky. Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, uvede na každé 
přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol 
musí být na obou přihláškách stejné! Pokud se uchazeč rozhodne pro dva obory na naší 
škole, taktéž musí odevzdat dva formuláře přihlášky.  

3. Nezbytné součásti přihlášky: 

− lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání (lékař potvrdí 
na formuláři přihlášky), 

− ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo 
plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy 
i po splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo 
jejich ověřené kopie pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena 
školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření 
ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu 

http://www.skolspec.cz/nabidka-oboru-vzdelani-pro-skolni-rok-20142015/
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− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb. v platném znění 

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
 

III. Kritéria přijímacího řízení 
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zveřejňuje 
ředitel školy kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2020/2021 do oboru středního vzdělání 
Obchodní škola – denní formy vzdělávání. 
V 1. kole přijímacího řízení v souladu s § 60 d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 
v platném znění, hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících kritérií: 

1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání 
(průměrný prospěch z prospěchu za 1. a 2. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední 
absolvované třídy povinné školní docházky vypočtený na 2 desetinná místa, 30 minus 10 × 
průměrný prospěch = počet bodů /max. 20/). 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy stupněm nedostatečný, jsou mu odpočteny za každou nedostatečnou 
4 body. 

− Je-li uchazeč v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 
Umístění uchazeče na 1. až 3. místě ve vědomostních nebo odborných soutěžích krajské, 
celostátní nebo mezinárodní úrovně: +5 bodů. Započítávají se max. 2 účasti, tj. 10 bodů. 
Umístění je nutno doložit diplomem nebo jiným prokazatelným způsobem. 

3. Celkové hodnocení bude dáno součtem bodů kritérií 1. a 2. 
4. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

− Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
docházky. 

− Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí předposlední absolvované třídy povinné 
školní docházky. 

5. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 
vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce 
rozhovorem (viz §20 odst. 4 školského zákona).  
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Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího k nejnižšímu 
počtu bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného počtem 
přijímaných uchazečů a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 0. 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků 
hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) budou 
zveřejněny 22. dubna 2020. 
 
Kritéria byla zveřejněna dne 16. 1. 2020 ředitelem školy 
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4.2.8 Kritéria přijímacího řízení v oboru středního vzdělání s maturitní 
zkouškou – dálková forma vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2020/21 

 

I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl 
ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021 do oboru 
středního vzdělání s maturitní zkouškou – dálkové formy vzdělávání: 
 

Kód Název oboru Počet 
přijímaných 

Místa na 
odvolání Celkem Přijímací 

zkouška 

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty 
ve školství 29 1 30 ano 

 

II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke vzdělávání 

ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně 
ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím 
řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů 
a zdravotní způsobilosti (viz příloha č. 1). 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 
řediteli střední školy do 1. 3. 2020 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře je možno 
stáhnout na webových stránkách naší školy. Pro 1. kolo přijímacího řízení může uchazeč 
podat nejvýše 2 přihlášky. Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, uvede na každé přihlášce 
také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol musí být 
na obou přihláškách stejné!  

3. Nezbytné součásti přihlášky 

− lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání (lékař potvrdí 
na formuláři přihlášky), 

− ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní 
povinnou školní docházku, nebo z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění 
povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být ověřená kopie vysvědčení, 
pokud je klasifikace z příslušného ročníku na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč 
splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

− v případě požadavku na úpravy přijímacího řízení je nutné doporučení školského 
poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření 
ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu, 

http://www.skolspec.cz/nabidka-oboru-vzdelani-pro-skolni-rok-20142015/
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− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb. v platném znění. 

 

III. Organizace přijímacích zkoušek 
1. V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná formou písemného 

testu jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její 
aplikace. 

− 1. termín: 14. dubna 2020 

− 2. termín: 15. dubna 2020 
2. Každý uchazeč může písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test 

z matematiky a její aplikace konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené 
na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce 
ve druhém pořadí. 

 

IV. Kritéria přijímacího řízení a hodnocení jejich splnění 
V souladu s § 60 odst. 2 a § 60 d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, 
zveřejňuje ředitel školy jednotná kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2020/2021 
do jednotlivých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a způsob hodnocení jejich 
splnění. 
V 1. kole přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle 
a) výsledků jednotné zkoušky 
b) hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání 
1. Uchazeč musí jednotné přijímací zkoušky absolvovat. Pokud tento požadavek nesplní, 

nevyhověl podmínkám přijímacího řízení. 
2. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení 

uchazečem podílí 62,5 %. Jednotné přijímací zkoušky se skládají z testu z českého jazyka 
a literatury a z testu z matematiky a její aplikace. Každý test se hodnotí zvlášť, v českém 
jazyce může uchazeč dosáhnout max. počet bodů 50, v matematice může uchazeč dosáhnout 
max. počet bodů 50. Uchazeč může při přijímací zkoušce získat max. 100 bodů. 

3. K celkovému součtu bodů, které uchazeč dosáhl v jednotné zkoušce z českého jazyka 
a literatury a matematiky a její aplikace, budou přičteny body za znalosti uchazeče 
vyjádřené hodnocením z předchozího vzdělávání, tj. průměrný prospěch z prospěchu 
za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní docházky vypočtený s přesností na 
2 desetinná místa. Za tento průměrný prospěch získá uchazeč následující počet bodů: 
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Prospěch Body Prospěch Body Prospěch Body 

1,00 – 1,05 60 1,36 – 1,40 39 1,71 – 1,75 18 

1,06 – 1,10 57 1,41 – 1,45 36 1,76 – 1,80 15 

1,11 – 1,15 54 1,46 – 1,50 33 1,81 – 1,85 12 

1,16 – 1,20 51 1,51 – 1,55 30 1,86 – 1,90 9 

1,21 – 1,25 48 1,56 – 1,60 27 1,91 – 1,95 6 
 
 

1,26 – 1,30 45 1,61 – 1,65 24 1,96 – 2,00 3 

1,31 – 1,35 42 1,66 – 1,70 21 2,01 – více 0 

 
Znamená to, že uchazeč může získat max. 160 bodů součtem bodů za jednotné testy (max. 100 
bodů) a za znalosti uchazeče z předchozího vzdělávání (max. 60 bodů). 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy stupněm nedostatečný, jsou mu odpočteny za každou nedostatečnou 
4 body.  

− Je-li uchazeč v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

4. Uchazeč musí dosáhnout v celkovém bodovém hodnocení, které je stanoveno na základě 
výsledků jednotné přijímací zkoušky a hodnocení předchozího vzdělávání uchazeče, 
minimálně 30 bodů. Pokud tento požadavek nesplní, nevyhověl podmínkám přijímacího 
řízení. 

5. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

− Celkový výsledek přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. 

− Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
docházky. 

− Průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky v 1. pololetí poslední absolvované 
třídy povinné školní docházky. 

6. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 
vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce 
rozhovorem (viz §20 odst. 4 školského zákona). 

 



 

50 

Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího 
k nejnižšímu počtu bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře 
do místa určeného počtem přijímaných uchazečů a kteří zároveň nemají počet bodů nižší 
než 30. 
 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle 
výsledků hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními 
čísly) budou zveřejněny nejpozději 29. dubna 2020 v závislosti na zpřístupnění výsledků 
přijímací zkoušky Centrem (CERMAT). 
 
Kritéria byla zveřejněna dne 16. 1. 2020 ředitelem školy 
 
 

Příloha č. 1: 
Zdravotní omezení pro příslušný obor vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády 
č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání v platném znění, ve znění pozdějších předpisů 
 
Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu je splnění podmínek zdravotní způsobilosti 
uchazeče pro daný obor vzdělání. 
 

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− závažné duševní nemoci a poruchy chování. 
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4.2.9 Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s maturitní 
zkouškou – Hotelnictví – denní forma vzdělávání 2. kolo pro školní 
rok 2020/21 

 

I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl ředitel školy 
o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021 ve 2. kole 
přijímacího řízení do jednotlivých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou: 

 

Kód Název oboru Forma 
vzdělávání 

Počet 
přijímaných 

Přijímací 
zkouška 

65-42-M/01 
Hotelnictví  
(Hotelnictví a turismus) 

denní 14 ne 

 

II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke vzdělávání 

ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně 
ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím 
řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů 
a zdravotní způsobilosti (viz příloha č. 1 k těmto kritériím). 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče řediteli střední školy do 18. 8. 2020 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 
je možno stáhnout na webových stránkách školy. 

3. Nezbytné součásti přihlášky: 

− lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání (lékař potvrdí 
na formuláři přihlášky), 

− ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo 
plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy 
i po splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být ověřené kopie 
vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, 
ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb., 

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
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III. Kritéria přijímacího řízení a hodnocení jejich splnění 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zveřejňuje ředitel 
školy jednotná kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 do jednotlivých 
oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a způsob hodnocení jejich splnění. 
Ve 2. kole přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících kritérií: 
1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání 
Průměrný prospěch z prospěchu za 1. a 2. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední 
absolvované třídy povinné školní docházky vypočtený s přesností na 2 desetinná místa. 
Za tento průměrný prospěch získá uchazeč následující počet bodů: 
 

Prospěch Body Prospěch Body Prospěch Body 

1,00 – 1,05 60 1,36 – 1,40 39 1,71 – 1,75 18 

1,06 – 1,10 57 1,41 – 1,45 36 1,76 – 1,80 15 

1,11 – 1,15 54 1,46 – 1,50 33 1,81 – 1,85 12 

1,16 – 1,20 51 1,51 – 1,55 30 1,86 – 1,90 9 

1,21 – 1,25 48 1,56 – 1,60 27 1,91 – 1,95 6 

1,26 – 1,30 45 1,61 – 1,65 24 1,96 – 2,00 3 

1,31 – 1,35 42 1,66 – 1,70 21 2,01 – více 0 

 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy stupněm nedostatečný, jsou mu odpočteny za každou nedostatečnou 
4 body. 

− Je-li uchazeč v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 
Umístění uchazeče na 1. až 3. místě ve vědomostních nebo odborných soutěžích krajské, 
celostátní nebo mezinárodní úrovně: +5 bodů. Započítávají se max. 2 účasti, tj. 10 bodů. 
Umístění je nutno doložit diplomem nebo jiným prokazatelným způsobem. 

3. Celkové hodnocení bude dáno součtem bodů kritérií 1. a 2. 

4. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

− Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
docházky. 



 

53 

− Průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky v 1. pololetí poslední absolvované 
třídy povinné školní docházky. 

− Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí předposlední absolvované třídy povinné 
školní docházky. 

5. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 
vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce 
rozhovorem (viz §20 odst. 4 školského zákona). 

Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího k nejnižšímu 
počtu bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného počtem 
přijímaných uchazečů a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 0. 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků 
hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) budou 
zveřejněny 21. srpna 2020. 
 
Kritéria byla zveřejněna dne 24. 6. 2020 ředitelem školy 
 
 

Příloha č. 1: 
Zdravotní omezení pro příslušný obor vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády 
č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu je splnění podmínek zdravotní způsobilosti 
uchazeče pro daný obor vzdělání. 
 

65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 
páteře, 

− prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 
(poruchy hrubé a jemné motoriky),  

− přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,  

− prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 
a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví,  

− nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu. 
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4.2.10 Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s maturitní 
zkouškou – Sociální činnost – denní forma vzdělávání 2. kolo 
pro školní rok 2020/21 

 

I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl ředitel školy 
o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021 ve 2. kole 
přijímacího řízení do jednotlivých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou: 

 

Kód Název oboru Forma 
vzdělávání 

Počet 
přijímaných 

Přijímací 
zkouška 

75-41-M/01 Sociální činnost denní 7 ne 

 

II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke vzdělávání 

ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně 
ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím 
řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů 
a zdravotní způsobilosti (viz příloha č. 1 k těmto kritériím). 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče řediteli střední školy do 18. 8. 2020 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 
je možno stáhnout na webových stránkách školy. 

3. Nezbytné součásti přihlášky: 

− lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání (lékař potvrdí 
na formuláři přihlášky), 

− ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo 
plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy 
i po splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být ověřené kopie 
vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, 
ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb., 

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
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III. Kritéria přijímacího řízení a hodnocení jejich splnění 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zveřejňuje ředitel 
školy jednotná kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 do jednotlivých 
oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a způsob hodnocení jejich splnění. 
Ve 2. kole přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících kritérií: 
1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání 
Průměrný prospěch z prospěchu za 1. a 2. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední 
absolvované třídy povinné školní docházky vypočtený s přesností na 2 desetinná místa. 
Za tento průměrný prospěch získá uchazeč následující počet bodů: 
 

Prospěch Body Prospěch Body Prospěch Body 

1,00 – 1,05 60 1,36 – 1,40 39 1,71 – 1,75 18 

1,06 – 1,10 57 1,41 – 1,45 36 1,76 – 1,80 15 

1,11 – 1,15 54 1,46 – 1,50 33 1,81 – 1,85 12 

1,16 – 1,20 51 1,51 – 1,55 30 1,86 – 1,90 9 

1,21 – 1,25 48 1,56 – 1,60 27 1,91 – 1,95 6 

1,26 – 1,30 45 1,61 – 1,65 24 1,96 – 2,00 3 

1,31 – 1,35 42 1,66 – 1,70 21 2,01 – více 0 

 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy stupněm nedostatečný, jsou mu odpočteny za každou nedostatečnou 
4 body. 

− Je-li uchazeč v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 
Umístění uchazeče na 1. až 3. místě ve vědomostních nebo odborných soutěžích krajské, 
celostátní nebo mezinárodní úrovně: +5 bodů. Započítávají se max. 2 účasti, tj. 10 bodů. 
Umístění je nutno doložit diplomem nebo jiným prokazatelným způsobem. 

3. Celkové hodnocení bude dáno součtem bodů kritérií 1. a 2. 

4. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

− Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
docházky. 
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− Průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky v 1. pololetí poslední absolvované 
třídy povinné školní docházky. 

− Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí předposlední absolvované třídy povinné 
školní docházky. 

5. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 
vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce 
rozhovorem (viz §20 odst. 4 školského zákona). 

Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího k nejnižšímu 
počtu bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného počtem 
přijímaných uchazečů a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 0. 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků 
hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) budou 
zveřejněny 21. srpna 2020. 
 
Kritéria byla zveřejněna dne 9. 7. 2020 ředitelem školy 
 
 

Příloha č. 1: 
Zdravotní omezení pro příslušný obor vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády 
č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu je splnění podmínek zdravotní způsobilosti 
uchazeče pro daný obor vzdělání. 
 

75-41-M/01 Sociální činnost 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− závažné duševní nemoci a poruchy chování. 
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4.2.11 Kritéria přijímacího řízení v H oborech středního vzdělání s výučním 
listem – denní forma vzdělávání 2. kolo pro školní rok 2020/21 

 

I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl ředitel školy 
o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021 ve 2. kole 
přijímacího řízení do jednotlivých oborů středního vzdělání s výučním listem – denní forma 
vzdělávání: 
 

Kód Název oboru Počet 
přijímaných 

Přijímací 
zkouška 

29-53-H/01 Pekař 10 ne 

29-54-H/01 Cukrář 5 ne 

 

II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s odst. 1 § 59 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke vzdělávání 

ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně 
ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím 
řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů 
a zdravotní způsobilosti (viz příloha č. 1 k těmto kritériím). 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 
řediteli střední školy do 18. 8. 2020 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře je možno 
stáhnout na webových stránkách naší školy. 

3. Nezbytné součásti přihlášky: 

− lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání (lékař potvrdí 
na formuláři přihlášky), 

− ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo 
plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy 
i po splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být jejich ověřené 
kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které 
uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření 
ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu, 

− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb.  

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
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III. Kritéria přijímacího řízení 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zveřejňuje ředitel 
školy kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 do jednotlivých oborů 
středního vzdělání s výučním listem – denní formy vzdělávání. 
Ve 2. kole přijímacího řízení v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 
v platném znění, hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících kritérií: 
1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání 

(průměrný prospěch z prospěchu za 1. a 2. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední 
absolvované třídy povinné školní docházky vypočtený na 2 desetinná místa, 30 – 10 × 
průměrný prospěch = počet bodů /max. 20/). 
− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 

základní školy stupněm nedostatečný, jsou mu odpočteny za každou nedostatečnou 
4 body.  

− Je-li uchazeč v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 
Umístění uchazeče na 1. až 3. místě ve vědomostních nebo odborných soutěžích krajské, 
celostátní nebo mezinárodní úrovně: +5 bodů. Započítávají se max. 2 účasti, tj. 10 bodů. 
Umístění je nutno doložit diplomem nebo jiným prokazatelným způsobem. 

3. Celkové hodnocení bude dáno součtem bodů kritérií 1. a 2. 
4. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

− Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
docházky. 

− Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí předposlední absolvované třídy povinné 
školní docházky. 

5. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 
vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce 
rozhovorem (viz §20 odst. 4 školského zákona). 

Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího k nejnižšímu 
počtu bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného počtem 
přijímaných uchazečů a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 0. 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků 
hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) budou 
zveřejněny 21. srpna 2020. 
 

Kritéria byla zveřejněna dne 24. 6. 2020 ředitelem školy 
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Příloha č. 1: 
Zdravotní omezení pro příslušný obor vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády 
č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
 
Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu je splnění podmínek zdravotní způsobilosti 
uchazeče pro daný obor vzdělání. 
 

29-54-H/01 Cukrář 
29-53-H/01 Pekař 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 
(poruchy hrubé a jemné motoriky),  

− přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, 

− prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 
a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, 

− nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu. 
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4.2.12 Kritéria přijímacího řízení v E oborech středního vzdělání s výučním 
listem – denní forma vzdělávání 2. kolo pro školní rok 2020/21 

 

I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl ředitel školy 
o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021 ve 2. kole 
přijímacího řízení do jednotlivých oborů středního vzdělání s výučním listem – denní forma 
vzdělávání: 
 

Kód Název oboru Počet 
přijímaných 

Přijímací 
zkouška 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 3 ne 

29-51-E/01 
Potravinářská výroba 

(Cukrářské práce) 
2 ne 

69-54-E/01 Provozní služby 4 ne 

66-51-E/01 Prodavačské práce 3 ne 

65-51-E/01 
Stravovací a ubytovací 
služby 6 ne 

41-52-E/01 Zahradnické práce 3 ne 

33-58-E/01 
Zpracovatel přírodních 
pletiv (Košíkářské práce) 8 ne 

 

II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s odst. 1 § 59 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke vzdělávání 

ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně 
ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím 
řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů 
a zdravotní způsobilosti (viz příloha č. 1 k těmto kritériím). 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 
řediteli střední školy do 18. 8. 2020 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře je možno 
stáhnout na webových stránkách naší školy. 

3. Nezbytné součásti přihlášky: 

− lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání (lékař potvrdí 
na formuláři přihlášky), 

− ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo 
plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy 
i po splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být jejich ověřené 
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kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které 
uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření 
ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu, 

− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb.  

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
 

III. Kritéria přijímacího řízení 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zveřejňuje ředitel 
školy kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 do jednotlivých oborů 
středního vzdělání s výučním listem – denní formy vzdělávání. 
Ve 2. kole přijímacího řízení v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 
v platném znění, hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících kritérií: 

1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání 
(průměrný prospěch z prospěchu za 1. a 2. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední 
absolvované třídy povinné školní docházky vypočtený na 2 desetinná místa, 30 – 10 × 
průměrný prospěch = počet bodů /max. 20/). 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy stupněm nedostatečný, jsou mu odpočteny za každou nedostatečnou 
4 body.  

− Je-li uchazeč v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 
Umístění uchazeče na 1. až 3. místě ve vědomostních nebo odborných soutěžích krajské, 
celostátní nebo mezinárodní úrovně: +5 bodů. Započítávají se max. 2 účasti, tj. 10 bodů. 
Umístění je nutno doložit diplomem nebo jiným prokazatelným způsobem. 

3. Celkové hodnocení bude dáno součtem bodů kritérií 1. a 2. 
4. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

− Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
docházky. 

− Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí předposlední absolvované třídy povinné 
školní docházky. 
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5. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 
vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce 
rozhovorem (viz §20 odst. 4 školského zákona). 

Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího k nejnižšímu 
počtu bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného počtem 
přijímaných uchazečů a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 0. 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků 
hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) budou 
zveřejněny 21. srpna 2020. 
 
Kritéria byla zveřejněna dne 24. 6. 2020 ředitelem školy 
 

 
Příloha č. 1: 
Zdravotní omezení pro příslušný obor vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády 
č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
 
Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu je splnění podmínek zdravotní způsobilosti 
uchazeče pro daný obor vzdělání. 

 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 
páteře, 

− přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, 

− závažné duševní nemoci a poruchy chování. 
 

29-51-E/01 Potravinářská výroba (Cukrářské práce) 
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 
alergických,  

− prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění 
alergických,  



 

63 

− přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, 

− prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 
a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, 

− nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu. 
 

69-54-E/01 Provozní služby 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 
(poruchy hrubé a jemné motoriky), 

− přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, 

− prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 
a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví. 

 

66-51-E/01 Prodavačské práce 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 
páteře, 

− prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 
(poruchy hrubé a jemné motoriky), 

− prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 
alergických,  

− přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, 

− prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 
a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, 

− prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností 
s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění, 

− nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu. 
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41-52-E/01 Zahradnické práce 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 
(poruchy hrubé a jemné motoriky), 

− prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 
alergických,  

− prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění 
alergických, 

− přecitlivělost na alergizující látky, 

− prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 
a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví. 

 
33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce) 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku 
a koordinaci pohybů, 

− prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 
alergických,  

− prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění 
alergických,  

− přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování. 
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4.2.13 Kritéria přijímacího řízení v oboru středního vzdělání – Obchodní 
škola – denní forma vzdělávání 2. kolo pro školní rok 2020/2021 

 

I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl ředitel školy 
o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021 ve 2. kole 
přijímacího řízení do oboru středního vzdělání – denní formy vzdělávání: 
 

Kód Název oboru Počet 
přijímaných 

Přijímací 
zkouška 

63-51-J/01 Obchodní škola 7 ne 

 
Obor Obchodní škola je určen především pro žáky s tělesným postižením. 
 

II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke vzdělávání 

ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně 
ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím 
řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů 
a zdravotní způsobilosti. 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče řediteli střední školy do 18. 8. 2020 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 
je možno stáhnout na webových stránkách školy. 

3. Nezbytné součásti přihlášky: 

− lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání (lékař potvrdí 
na formuláři přihlášky), 

− ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo 
plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po 
splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich 
ověřené kopie pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, 
ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření ke 
vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu, 

− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb.  

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
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III. Kritéria přijímacího řízení 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zveřejňuje ředitel 
školy kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 do jednotlivých oborů 
středního vzdělání – denní formy vzdělávání. 
Ve 2. kole přijímacího řízení v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 
v platném znění, hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících kritérií: 
1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání 

(průměrný prospěch z prospěchu za 1. a 2. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední 
absolvované třídy povinné školní docházky vypočtený na 2 desetinná místa, 30 – 10 × 
průměrný prospěch = počet bodů /max. 20/). 
− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 

základní školy stupněm nedostatečný, jsou mu odpočteny za každou nedostatečnou 
4 body. 

− Je-li uchazeč v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 
Umístění uchazeče na 1. až 3. místě ve vědomostních nebo odborných soutěžích krajské, 
celostátní nebo mezinárodní úrovně: +5 bodů. Započítávají se max. 2 účasti, tj. 10 bodů. 
Umístění je nutno doložit diplomem nebo jiným prokazatelným způsobem. 

3. Celkové hodnocení bude dáno součtem bodů kritérií 1. a 2. 
4. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

− Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
docházky. 

− Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí předposlední absolvované třídy povinné 
školní docházky. 

5. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 
vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce 
rozhovorem (viz §20 odst. 4 školského zákona).  

Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího k nejnižšímu 
počtu bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného počtem 
přijímaných uchazečů a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 0. 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků 
hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) budou 
zveřejněny 21. srpna 2020. 
 
Kritéria byla zveřejněna dne 24. 6. 2020 ředitelem školy 
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4.2.14 Kritéria přijímacího řízení v oboru středního vzdělání s maturitní 
zkouškou – dálková forma vzdělávání 2. kolo pro školní rok 2020/21 

 

I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl ředitel školy 
o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021 ve 2. kole 
přijímacího řízení do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou – dálkové formy 
vzdělávání: 
 

Kód Název oboru Počet 
přijímaných 

Přijímací 
zkouška 

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství 18 ne 

 

II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke vzdělávání 

ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně 
ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím 
řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů 
a zdravotní způsobilosti (viz příloha č. 1 k těmto kritériím). 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče řediteli střední školy do 18. 8. 2020 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 
je možno stáhnout na webových stránkách školy. 

3. Nezbytné součásti přihlášky: 

− lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání (lékař potvrdí 
na formuláři přihlášky), 

− ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní 
povinnou školní docházku, nebo z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění 
povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být ověřená kopie vysvědčení, 
pokud je klasifikace z příslušného ročníku na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč 
splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb.  

 

III. Kritéria přijímacího řízení a hodnocení jejich splnění 
V souladu s § 60 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zveřejňuje 
ředitel školy jednotná kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 do oboru 
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středního vzdělání s maturitní zkouškou – dálková forma vzdělávání a způsob hodnocení jejich 
splnění. 
Ve 2. kole přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících kritérií: 

1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání 
Průměrný prospěch z prospěchu za 1. a 2. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
docházky vypočtený s přesností na 2 desetinná místa. Za tento průměrný prospěch získá 
uchazeč následující počet bodů: 
 

Prospěch Body Prospěch Body Prospěch Body 

1,00 – 1,05 60 1,36 – 1,40 39 1,71 – 1,75 18 

1,06 – 1,10 57 1,41 – 1,45 36 1,76 – 1,80 15 

1,11 – 1,15 54 1,46 – 1,50 33 1,81 – 1,85 12 

1,16 – 1,20 51 1,51 – 1,55 30 1,86 – 1,90 9 

1,21 – 1,25 48 1,56 – 1,60 27 1,91 – 1,95 6 

1,26 – 1,30 45 1,61 – 1,65 24 1,96 – 2,00 3 

1,31 – 1,35 42 1,66 – 1,70 21 2,01 – více 0 

 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy stupněm nedostatečný, jsou mu odpočteny za každou nedostatečnou 
4 body. 

− Je-li uchazeč v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 
Umístění uchazeče na 1. až 3. místě ve vědomostních nebo odborných soutěžích krajské, 
celostátní nebo mezinárodní úrovně: +5 bodů. Započítávají se max. 2 účasti, tj. 10 bodů. 
Umístění je nutno doložit diplomem nebo jiným prokazatelným způsobem. 

3. Celkové hodnocení bude dáno součtem bodů kritérií 1. a 2. 

4. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

− Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
docházky. 

− Průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky v 1. pololetí poslední absolvované 
třídy povinné školní docházky. 
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− Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
docházky. 

5. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 
vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce 
rozhovorem (viz §20 odst. 4 školského zákona).  

Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího k nejnižšímu 
počtu bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného počtem 
přijímaných uchazečů a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 0. 

 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků 
hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) budou 
zveřejněny 21. srpna 2020. 
 
Kritéria byla zveřejněna dne 24. 6. 2020 ředitelem školy 
 
 

Příloha č. 1: 
Zdravotní omezení pro příslušný obor vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády 
č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání v platném znění, ve znění pozdějších předpisů 
Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu je splnění podmínek zdravotní způsobilosti 
uchazeče pro daný obor vzdělání. 
 

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− závažné duševní nemoci a poruchy chování. 
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4.3.1 Protokol o přijímacím řízení – 1. kolo – výsledky ke dni 23. 6. 2020 
Denní forma vzdělávání 
Dálková forma vzdělávání 

 

Kód oboru Název oboru Počet 
přihlášených 

Počet 
přijatých 

Počet přijatých 
na základě 

žádosti 

Odevzdali 
ZL 

Z odevzdaných 
ZL opětovně 

uplatnili 

Z odevzdaných 
ZL vzali zpět 

65-42-M/01 Hotelnictví 
(Hotelnictví a turismus) 29 27 0 15 0 5 

18-20-M/01 Informační technologie 18 14 2 13 0 0 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní 
pedagogika 70 29 17 30 0 1 

75-41-M/01 Sociální činnost 69 33 8 26 0 5 

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty 
ve školství 17 12 0 0 0 0 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 
(Kuchař-číšník-příprava jídel) 72 39 5 30 1 3 

29-54-H/01 Cukrář 84 36 11 24 0 2 
29-53-H/01 Pekař 26 23 0 15 0 0 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 
(Cukrářské práce) 21 19 0 12 0 0 

33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv 
(Košíkářské práce) 16 13 1 14 0 0 

41-52-E/01 Zahradnické práce 17 17 0 11 0 0 

41-52-E/01 Zahradnické práce 
(Pěstování a aranžování květin) 22 17 2 13 0 0 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 18 15 0 9 0 0 
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Kód oboru Název oboru Počet 
přihlášených 

Počet 
přijatých 

Počet přijatých 
na základě 

žádosti 

Odevzdali 
ZL 

Z odevzdaných 
ZL opětovně 

uplatnili 

Z odevzdaných 
ZL vzali zpět 

66-51-E/01 Prodavačské práce 27 16 1 11 1 1 
69-54-E/01 Provozní služby 13 12 0 10 0 0 
75-41-E/01 Pečovatelské služby 14 12 1 11 0 0 
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 10 9 0 9 0 0 
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 17 14 2 15 0 0 
63-51-J/01 Obchodní škola 9 9 0 7 0 0 
 CELKEM 536 363 49 267 2 17 
Počet odvolání odeslaných na Krajský úřad: 0 
 
Podpis členů přijímací komise  
 
Předseda:  Ing. Radovan Maresz   ……………………………………………. 
 
Místopředseda:  Mgr. Lenka Zapletalová ……………………………………………. 
 
Členové:  Mgr. Richard Mráček  ……………………………………………. 
 
   Mgr. Dáša Pilichová  ……………………………………………. 
 
   Mgr. Kateřina Teuerová ……………………………………………. 
  
   Mgr. Eva Sedlačíková ……………………………………………. 
 
   Mgr. Jarmila Volná  ……………………………………………. 
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Denní forma vzdělávání 
Dálková forma vzdělávání 
 

Kód oboru Název oboru Počet 
přihlášených 

Počet 
přijatých 

Počet přijatých 
na základě 

žádosti 

Odevzdali 
ZL 

Z odevzdaných 
ZL opětovně 

uplatnili 

Z odevzdaných 
ZL vzali zpět 

65-42-M/01 Hotelnictví  
(Hotelnictví a turismus) 6 6 0 1 0 0 

75-41-M/01 Sociální činnost 2 2 0 1 0 0 

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty 
ve školství 9 9 0 0 0 0 

29-54-H/01 Cukrář 13 11 0 5 0 0 
29-53-H/01 Pekař 9 9 0 6 0 0 
75-41-E/01 Pečovatelské služby 0 0 0 0 0 0 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 
(Cukrářské práce) 2 2 0 1 0 0 

66-51-E/01 Prodavačské práce 2 2 0 2 0 0 
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 1 1 0 2 0 0 
69-54-E/01 Provozní služby 1 1 0 0 0 0 
41-52-E/01 Zahradnické práce 1 1 0 1 0 0 

33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv 
(Košíkářské práce) 2 2 0 2 0 0 

63-51-J/01 Obchodní škola 2 2 0 2 0 0 
 CELKEM 50 48 0 22 0 0 
Počet odvolání odeslaných na Krajský úřad: 0 
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Podpis členů přijímací komise  
 
Předseda:  Ing. Radovan Maresz   ……………………………………………. 
 
Místopředseda:  Mgr. Lenka Zapletalová ……………………………………………. 
 
Členové:  Mgr. Richard Mráček  ……………………………………………. 
 
   Mgr. Dáša Pilichová  ……………………………………………. 
 
   Mgr. Kateřina Teuerová ……………………………………………. 
  
   Mgr. Eva Sedlačíková ……………………………………………. 
 
   Mgr. Jarmila Volná  ……………………………………………. 
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4.4 Správní řízení 2019/2020 
 

 

 
 

Správní řízení 2019/2020 
Rozhodnutí ředitele  

Počet Počet odvolání 

Rozhodnutí ředitele o zamítnutí žádosti o povolení 
individuálního vzdělávacího plánu  

0 0 

Rozhodnutí ředitele o zamítnutí žádosti o přeřazení 
žáka do vyššího ročníku  

0 0 

Rozhodnutí ředitele o přijetí ke vzdělávání ve střední 
škole 

411 0 

Rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke vzdělávání 
ve střední škole  

175 49 

Rozhodnutí ředitele o zamítnutí žádosti o přestup  0 0 

Rozhodnutí ředitele o zamítnutí žádosti o změnu oboru 
vzdělání  

0 0 

Rozhodnutí ředitele o zamítnutí žádosti o přerušení 
vzdělávání  

0 0 

Rozhodnutí ředitele o zamítnutí žádosti o opakování 
ročníku  

1 0 

Rozhodnutí ředitele o podmíněném vyloučení  0 0 

Rozhodnutí ředitele o vyloučení žáka ze školy  1 0 

Rozhodnutí ředitele o zamítnutí žádosti o uznání 
dosaženého vzdělání  

0 0 
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5 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE 
ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH 
VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY 

5.1 Vzdělávání žáků 
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 

Obor vzdělání Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

Hotelnictví 
(Hotelnictví a turismus) 
65-42-M/01 

I. 
II. 
III. 
IV. 

21 
11 
17 
20 

0 
0 
1 
1 

20 
10 
16 
19 

1 
1 
0 
0 

Informační technologie 
18-20-M/01 

I. 
II. 
III. 
IV. 

10 
8 
9 
10 

4 
5 
1 
0 

6 
3 
8 
10 

0 
0 
0 
0 

Sociální činnost 
75-41-M/01 

I. 
II. 
III. 
IV. 

60 
36 
46 
43 

9 
7 
9 
10 

50 
28 
34 
33 

1 
1 
3 
0 

Celkem  291 47 237 7 

 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – dálková forma vzdělávání 

Obor vzdělání Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

Pedagogika pro asistenty 
ve školství 
75-31-M/02 

II. 
IV. 

13 
10 

7 
1 

6 
8 

0 
1 

Sociální činnost 
(Sociální činnost pro 
národnostní menšiny) 
75-41-M/01 

I. 
III. 
V. 

21 
6 
10 

10 
4 
3 

6 
2 
7 

5 
0 
0 

Celkem  60 25 29 6 
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Obory středního vzdělání s výučním listem 

Obor vzdělání Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

Cukrář 
29-54-H/01 

I. 
II. 
III. 

25 
24 
24 

3 
3 
0 

20 
20 
24 

2 
1 
0 

Pekař 
29-53-H/01 

I. 
II. 
III. 

13 
14 
11 

4 
0 
0 

4 
13 
11 

5 
1 
0 

Kuchař 
(Kuchař-číšník-příprava jídel) 
65-51-H/01 

I. 
II. 
III. 

26 
23 
24 

4 
0 
1 

20 
22 
23 

2 
1 
0 

Zpracovatel přírodních pletiv 
(Košíkářské práce) 
33-58-E/01 

I. 
II. 
III. 

14 
8 
6 

6 
4 
2 

8 
4 
4 

0 
0 
0 

Potravinářská výroba 
(Cukrářské práce) 
29-51-E/01 

I. 
II. 
III. 

11 
5 
4 

1 
0 
2 

10 
4 
2 

0 
1 
0 

Stravovací a ubytovací služby 
65-51-E/01 

I. 
II. 
III. 

8 
8 
7 

3 
0 
1 

4 
8 
6 

1 
0 
0 

Pečovatelské služby 
75-41-E/01 

I. 
II. 
III. 

10 
11 
13 

0 
7 
2 

10 
4 

11 

0 
0 
0 

Zahradnické práce 
41-52-E/01 

I. 
II. 
III. 

9 
7 
7 

3 
3 
1 

6 
4 
6 

0 
0 
0 

Zahradnické práce 
(Pěstování a aranžování květin) 
41-52-E/01 

I. 
II. 
III 

9 
10 
12 

2 
3 
3 

7 
7 
9 

0 
0 
0 

Prodavačské práce 
66-51-E/01 

I. 
II. 
III. 

10 
10 
9 

0 
1 
0 

10 
9 
9 

0 
0 
0 

Provozní služby 
69-54-E/01 

I. 
II. 

13 
11 

5 
3 

8 
8 

0 
0 

Celkem  396 67 315 14 
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Obory středního vzdělání 

Obor vzdělání Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

Praktická škola jednoletá 
78-62-C/01 

I. 6 4 2 0 

Praktická škola dvouletá 
78-62-C/02 

I. 
II. 

15 
10 

7 
3 

8 
7 

0 
0 

Obchodní škola 

63-51-J/01 

I. 

II. 

9 

8 

3 

2 

6 

6 

0 

0 

Celkem  48 19 29 0 

 
 



 

78 

5.2 Výsledky závěrečných zkoušek za školní rok 2019/2020 
Výsledky závěrečných zkoušek – obory středního vzdělání s výučním listem 

Obor vzdělání Přihlášených 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Nekonalo 

Kuchař – číšník (Kuchař-
číšník-příprava jídel) 
65-51-H/01 
KU3 

24 3 20 1 0 

Cukrář 
29-54-H/01 
C3 

24 2 20 2 0 

Pekař 
29-53-H/01 
P3 

11 0 6 5 0 

Potravinářská výroba 
29-51-E/01 
KPV3 

4 1 2 1 0 

Stravovací a ubytovací 
služby 
65-51-E/01 
SU3 

7 1 6 0 0 

Pečovatelské služby 
75-41-E/01 
PP3 

13 1 12 0 0 

Provozní služby 
69-54-E/01 
PSL2 

11 3 8 0 0 

Zahradnické práce 
(Pěstování a aranžování 
květin) 
41-52-E/01 
AP3 

12 4 8 0 0 

Zahradnické práce 
41-52-E/01 
ZP3 

7 0 7 0 0 

Prodavačské práce 
66-51-E/01 
PR3 

8 0 8 0 0 

Zpracovatel přírodních 
pletiv (Košíkářské 
práce) 
33-58-E/01 
KPV3 

5 2 3 0 0 

Celkem 126 17 100 9 0 
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Výsledky závěrečných zkoušek – obory středního vzdělání  

Obor vzdělání Přihlášených 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Nekonalo 

Praktická škola 
jednoletá 
78-62-C/01 
PŠ1C 

5 4 0 1 0 

Praktická škola dvouletá 
78-62-C/002 
PŠ2A 
PŠ2B 

 
 
3 
5 

 
 

2 
5 

 
 

1 
0 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

Obchodní škola 
63-51-J/01 
OŠ2 

8 2 6 0 0 

Celkem 21 13 7 1 0 

 

Podzimní termín závěrečných zkoušek  

Obor vzdělání 
Náhradní 
zkouška 

Opravná 
zkouška 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nekonalo 

Cukrář 

29-54-H/01 

C3 

0 2 0 1 0 

 

1 

Kuchař – číšník 
(Kuchař-číšník-
příprava jídel) 

65-51-H/01 

KU3 

0 1 0 1 0 0 

Pekař 

29-53-H/01 

P3 

0 5 0 5 0 0 

Potravinářská 
výroba 

29-51-E/01 

KPV3 

0 1 0 1 0 0 

Celkem 0 9 0 8 0 1 

 



 

80 

5.3 Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2019/2020 
Přehled výsledků MZ v termínu jarním (jaro 2020) 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

Sp
ol

eč
ná

 

ČJ 

IT 
18-20-M/01 10 10 6 x 10 4,100 

SČ 
75-41-M/01 42 41 21 x 37 3,829 

HT 
65-42-M/01 20 20 17 x 20 3,250 

SČ 
75-41-M/01 

Dálková forma 
vzdělávání 

10 10 3 x 9 4,222 

AJ 

IT 
18-20-M/01 9 9 9 x 9 1,889 

SČ 
75-41-M/01 35 35 23 x 34 3,229 

HT 
65-42-M/01 19 19 16 x 16 2,211 

SČ 
75-41-M/01 

Dálková forma 
vzdělávání 

7 7 4 x 7 4,143 

M 

IT 
18-20-M/01 1 1 0 x x 5,000 

HT 
65-42-M/01 1 1 0 x x 5,000 

SČ 
75-41-M/01 7 6 1 x x 4,833 

SČ 
75-41-M/01 

Dálková forma 
vzdělávání 

3 2 1 x x 4,000 

Pr
of

ilo
vá

 

HDW 
IT 

18-20-M/01 

10 10 x x 9 3,100 
OPS 10 10 x x 8 3,300 
SPR 10 10 x x 6 3,200 
SPL 

SČ 
75-41-M/01 

42 41 x x 39 1,976 
SOP 42 41 x x 39 1,878 
PPK 42 41 x x 38 1,634 
EKP 

HT 
65-42-M/01 

20 20 x x 20 2,400 
HOP 20 20 x x 20 1,700 
SPR 20 20 x x 20 2,550 
SOP SČ 

75-41-M/01 
Dálková forma 

vzdělávání 

10 10 x x 9 2,100 

PSM 10 10 x x 9 2,300 

PPK 10 10 x x 9 2,000 
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Přehled výsledků MZ v termínu podzimním (podzim 2020) 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

Sp
ol

eč
ná

 

ČJ 

IT 
18-20-M/01 4 4 2 x x 4,500 

SČ 
75-41-M/01 21 21 11 x 2 4,238 

HT 
65-42-M/01 3 3 2 x x 3,667 

SČ 
75-41-M/01 

Dálková forma 
vzdělávání 

6 6 5 x x 3,667 

AJ 

SČ 
75-41-M/01 11 11 4 x x 4,455 

HT 
65-42-M/01 3 3 1 x x 4,667 

SČ 
75-41-M/01 

Dálková forma 
vzdělávání 

2 2 0 x x 5,000 

M 

IT 
18-20-M/01 1 1 0 x x 5,000 

SČ 
75-41-M/01 6 6 1 x x 4,667 

HT 
65-42-M/01 1 1 0 x x 5,000 

SČ 
75-41-M/01 

Dálková forma 
vzdělávání 

1 1 0 x x 5,000 

Pr
of

ilo
vá

 

SPL 
SČ 

75-41-M/01 

2 2 x x 2 3,000 
SOP 2 2 x x 2 3,000 
PPK 3 3 x x 2 3,333 

HDW 
IT 

18-20-M/01 

1 1 x x 0 5,000 
OPS 2 2 x x 1 4,500 
SPR 4 4 x x 4 3,500 
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Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2019/2020 

Obor Termín 
Jarní termín Podzimní termín 

prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl prům. 

prospěch prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl prům. 

prospěch 

IT 
řádný 2 1 7 3,180 x x x x 

opravný x x x x 5 0 2 3,229 

SČ 
řádný 10 6 25 2,556 x x x x 

opravný x x x x 11 0 14 2,712 

HT 
řádný 14 1 5 2,450 x x x x 

opravný x x x x 2 0 3 2,500 
SČ 

(DFV) 
řádný 2 0 7 2,896 x x x x 

opravný x x x x 3 0 3 2,800 

Vysvětlivky použitých zkratek 
DT didaktický test 

PP  písemná práce 

ÚZ ústní zkouška 

Obory středního vzdělání 

IT Informační technologie 

SČ Sociální činnost 

HT Hotelnictví 

SČ (DFV) Sociální činnost (dálková forma vzdělávání) 

Povinné zkoušky (předměty) 

HDW Hardware 

OPS Operační systémy 

SPR Soubor odborných předmětů (praktická zkouška) 

SOP Sociální péče 

SPL Sociální politika 

EKP Ekonomika a podnikání 

HOP Hotelový provoz 

PSM Práce s menšinami 

PPK Přímá péče o klienta (praktická zkouška) 
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Přehled výsledků opravných a náhradních zkoušek za školní rok 2015/2016 

Obor Termín 
Jarní termín (jaro 2020) Podzimní termín (podzim 2020) 

prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl přihlášených prospěl prospěl 

s vyzn. neprospěl přihlášených 

IT 
18-20-
M/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný x x x x 0 0 1 1 

Vysvětlivky použitých zkratek 
Obory středního vzdělání  

IT Informační technologie 

Přehled výsledků opravných a náhradních zkoušek za školní rok 2017/2018 

Obor Termín 
Jarní termín (jaro 2020) Podzimní termín (podzim 2020) 

prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl přihlášených prospěl prospěl 

s vyzn. neprospěl přihlášených 

SČM 
(DFV) 
75-41-
M/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný 0 0 1 2  
(1x omluva) x x x x 

Vysvětlivky použitých zkratek 
Obory středního vzdělání  

SČM (DFV) Sociální činnost pro národnostní menšiny (dálková forma vzdělávání) 

Přehled výsledků opravných a náhradních zkoušek za školní rok 2018/2019 

Obor Termín 
Jarní termín (jaro 2020) Podzimní termín (podzim 2020) 

prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl přihlášených prospěl prospěl 

s vyzn. neprospěl přihlášených 

IT 
18-20-
M/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný 0 0 1 1 x x x x 

SČ 
75-41-
M/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný 4 0 8 13  
(1x omluva) 2 0 3 5 

HT 
65-42-
M/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný 3 0 1 4 1 0 0 1 

PAS 
(DFV) 
75-31-
M/02 

řádný x x x x x x x x 

opravný 1 0 1 2 0 0 1 1 

Vysvětlivky použitých zkratek 
Obory středního vzdělání 

IT Informační technologie 

SČ Sociální činnost 

HT Hotelnictví 

PAS (DFV) Pedagogika pro asistenty ve školství (dálková forma vzdělávání) 
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5.4 Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 
2019/2020 

Testování žáků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou 
se v tomto školním roce nekonalo. 
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6 ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH 
JEVŮ 

6.1 Výroční zpráva ŠPP za školní rok 2019/20 
Školní poradenské pracoviště (ŠPP) pracuje ve škole od roku 2005 a tvoří ho školní speciální 
pedagog, školní psycholog, školní výchovný poradce a školní metodik prevence. Za činnost 
ŠPP zodpovídá ředitel školy, jednotlivé aktivity a postupy ŠPP koordinuje školní speciální 
pedagog. Jednou měsíčně se pracovníci ŠPP a ŘŠ schází na informativní pracovní schůzce, 
jinak dle aktuální potřeby.  

ŠPP pracuje ve složení:  

− školní psycholog – Mgr. Jana Matochová, PhD., 

− školní speciální pedagog – Mgr. Eva Sedlačíková, Mgr. Kateřina Teuerová, 

− výchovný poradce – Ing. Karla Puffová, Mgr. Kateřina Teuerová, 

− školní metodik prevence – Mgr. Martina Janoušková. 

 

6.1.1 Školní psycholog – Mgr. Jana Matochová, PhD. 
Náplň práce školního psychologa ve školním roce 2019/2020 vycházela z Koncepce školního 
poradenského pracoviště ve SŠ prof. Zdeňka Matějčka.  

1. Prevence 
V září a říjnu 2019 proběhly ve všech prvních ročnících školy adaptační programy. Adaptační 
seznamovací programy jsou součástí prevence rizikového chování žáků a negativních 
sociálních jevů. Jsou půldenní. Cílem je usnadnit adaptaci nově vzniklých kolektivů na střední 
stupeň vzdělávání a pomoci žákům lépe se začlenit do nových třídních kolektivů. Adaptační 
programy přispěly ke snadnějšímu seznámení se s novými spolužáky a k oboustrannému 
seznámení se mezi třídním učitelem a žáky jeho třídy. Adaptační dopoledne proběhla celkem 
v šestnácti prvních ročnících. Bylo podpořeno celkem dvě stě jednadvacet žáků, šestnáct 
třídních učitelů a devět asistentů pedagoga. Osmdesát devět procent podpořených žáků 
hodnotilo seznamovací program v tom smyslu, že se jim program líbil nebo docela líbil s tím, 
že měli možnost lépe poznat nové spolužáky. 

2. Skupinová diagnostika a konzultace 
V průběhu školního roku 2019/2020 školní psycholog v dalších šestnácti třídách provedl 
diagnostiku sociálního klimatu, v šesti třídách se jednalo o krizovou intervenci, v ostatních šlo 
o preventivní screening. S problémovými třídními kolektivy pak proběhla systematická 
skupinová práce. Psychologická podpora byla cílena na zlepšení vztahů ve třídě, rozvoj 
tolerance a spolupráce mezi žáky, na podporu sounáležitosti a kohese třídy, zlepšení 
komunikace v rámci skupiny. Pokud bylo nutné, probíhaly i následné individuální konzultace 
se žáky a třídními učiteli, případně dalšími pedagogickými pracovníky. Pro některé žáky byly 
nastaveny plány pedagogické podpory nebo aktualizovány individuální vzdělávací plány. 
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3. Individuální diagnostika a konzultace 
Mezi hlavní činnosti školního psychologa ve školním roce 2019/2020 patřily individuální 
konzultace. Především se žáky, ale také s jejich rodiči či zákonnými zástupci. Školní rok 
2019/2020 byl specifický uzavřením škol dnem 11. 3. 2020 a následným vyhlášením 
nouzového stavu v České republice, a to od 12. 3. 2020. V době uzavření škol byla výuka 
realizována pouze online. Krizová situace se promítla i do psychologického poradenství. 
Konzultace v době vyhlášení nouzového stavu probíhaly pouze elektronicky.  
Obecně v psychologických konzultacích byly řešeny problémy, které se týkaly zdravotních 
omezení majících vliv na vzdělávání. Týkaly se také výchovných potíží, školního selhávání 
a neprospěchu ve studiu. Někteří žáci potřebovali psychologické poradenství k výběru jiného 
oboru vzdělávání, ve kterém by byli úspěšnější. Dalšími tématy byla rodinná, sociální 
a vztahová problematika, osobní problémy. Častým tématem byla nízká motivace ke studiu. 
Byly řešeny i problémy s psychiatrickými diagnózami, se sebepoškozováním, ADHD, včetně 
poruch osobnosti. Specifikou emailového poradenství byla práce se stresem a s nedostatkem 
motivace. V době uzavření škol daleko více než ve standartní výuce vyhledávali pomoc 
psychologa rodiče, především autistických žáků.  
Ve školním roce proběhlo celkem tři sta dvacet devět individuálních konzultací se žákem 
a sedmdesát devět konzultací s rodiči žáků nebo s jejich zákonnými zástupci. Na základě těchto 
konzultací byla pro úspěšné zvládnutí studia pro některé žáky nastavena podpůrná opatření. 
Celkem padesát osm poradenských konzultací proběhlo prostřednictvím emailu.  

4. Kariérové poradenství 
I v tomto školním roce mohli žáci třetích maturitních ročníků dle vlastního zájmu využít 
možnosti absolvovat psychologické vyšetření v rámci kariérového poradenství. Bylo zaměřené 
na ověření výkonové kapacity pro zvažované následné vysokoškolské studium, či možnost 
dalšího sebeuplatnění. Psychologického vyšetření včetně rozboru výsledků se zúčastnilo pět 
žáků. 
Možnost kariérového poradenství byla otevřena také pro žáky, kteří selhávali ve studijních 
výsledcích ve zvoleném oboru, který v tomto školním roce studovali, a to v rámci prevence 
školního selhávání. Tuto možnost využilo čtrnáct žáků. 
5. Metodická podpora 
Během školního roku 2019/2020 byla poskytována metodická pomoc a psychologické 
poradenství pedagogickým pracovníkům, kteří dle potřeby iniciovali konzultace u psychologa. 
Konzultace byly zaměřeny na výchovné a výukové problémy u žáků a také na zdravotní, osobní 
a rodinné problémy. 

6.1.2 Školní speciální pedagog – Mgr. Eva Sedlačíková 
Obory vzdělání: 

− Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 

− Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 

− Potravinářská výroba 29-51-E/01 
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− Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin) 41-52-E/01 

− Zahradnické práce 41-52-E/01 

− Pečovatelské služby 75-41-E/01 

− Provozní služby 69-54-E/01 

− Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 (1. ročník) 
 
Počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výše uvedených oborech 
k 30. 9. 2019: 

Počet žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami (žáci se zdravotním postižením) 

178 

Počty žáků s odlišnými životními 
podmínkami a odlišného kulturního prostředí 

22 
(všichni mají souběžně zdravotní postižení, 
jsou již uvedeni v počtu žáků se zdravotním 

postižením) 

 
1. Jednání s rodiči 

− Celkem proběhlo 136 jednání s rodiči. 
 

2. Vypracování IVP: 

− Celkem bylo vypracováno 52 individuálních vzdělávacích plánů.  

− Praktická škola 22 IVP.  

− Obory středního vzdělání s výučním listem 30 IVP. 
 

3. Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga 

− Metodické vedení 15 asistentů pedagoga. 

− Koordinace práce 6 osobních asistentů a 15 pedagogických asistentů. 
 

6.1.3 Školní speciální pedagog a výchovný poradce – Mgr. Kateřina 
Teuerová 

Obory vzdělání: 

− Sociální činnost 75-41-M/01 

− Hotelnictví 65-42-M/01 

− Informační technologie 18-20-M/01 

− Kuchař-číšník 65-51-H/01 

− Pekař 29-53-H/01 
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− Cukrář 29-54-H/01 

− Zpracovatel přírodních pletiv 33-58-E/01 

− Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 (2. – 3. ročník) 

− Prodavačské práce 66-51-E/01 

− Obchodní škola 63-51-J/01 

 
Počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výše uvedených oborech  
k 30. 9. 2019 (viz Příloha – Tabulka žáků se SVP): 

Počet žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

172 

 
1. Jednání s rodiči  

− Celkem proběhlo 53 jednání s rodiči. 
 

2. Vypracování IVP a PLPP: 

− Celkem bylo vypracováno 52 individuálních vzdělávacích plánů. 

− Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 25 IVP.  

− Obory středního vzdělání s výučním listem 23 IVP. 
 

3. Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga  

− Metodické vedení a koordinace práce 12 asistentů pedagoga. 
 

4. Uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky 

− 14 žáků 4. ročníků s uzpůsobením podmínek MZ – skupina SPUO-1 – 2 žáci, skupina 
SPUO-2 – 7 žáků, skupina SPUO-3-A – 2 žáci, ve skupině TP-1 – 1 žák, skupina TP-3-A 
– 1 žák a skupina ZP-2 – 1 žák.  

 

5. Výchovná komise č. 1 
Obory vzdělání: 

− Sociální činnost 75-41-M/01 

− Hotelnictví 65-42-M/01 

− Informační technologie 18-20-M/01 

− Kuchař-číšník 65-51-H/01 

− Zpracovatel přírodních pletiv 33-58-E/01 

− Obchodní škola 63-51-J/01 
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Činnost 

− Proběhlo 8 jednání výchovné komise, která řešila vážné porušení školního řádu – 
neomluvenou absenci žáků, vulgární, neadekvátní, hrubé chování žáků školy a kyberšikanu. 

− Celkem bylo výchovnou komisí projednáno a řešeno problémové chování 9 žáků školy, 
3 žáci byli podmíněně vyloučeni ze školy, z toho 1 žák byl vyloučen z důvodu porušení 
školního řádu ve zkušební lhůtě podmíněného vyloučení a jeden žák zanechal studia. 

− Uskutečnilo se 10 výchovných pohovorů, během nichž byly projednány méně závažné 
kázeňské přestupky.  

 

6.1.4 Výchovný poradce – Ing. Karla Puffová 
Obory vzdělání: 

− Cukrář 29-54-H/01 

− Pekař 29-53-H/01 

− Pečovatelské služby 75-41-E/01 

− Potravinářská výroba (Cukrářské práce) 29-51-E/01 

− Provozní služby 69-54-E/01 

− Prodavačské práce 66-51-E/01 

− Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 

− Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin) 41-52-E/01 

− Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 

− Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 
 
1.  Výchovná komise č. 2 

− Proběhlo 10 jednání výchovné komise. 

− Nejčastěji byla řešena vysoká neomluvené absence. 

− Správní řízení o podmíněném vyloučení ze školy bylo vedeno se 7 žáky. 

− Výchovné pohovory se zápisem byly vedeny s 10 žáky. 

− Nejčastějším důvodem pohovorů byla zvýšená neomluvená absence.  

− Při zvýšené neomluvené absenci byla navázána spolupráce se zákonnými zástupci, případně 
sociálními pracovníky OSPOD. 

 

2. Preventivní činnost 

− Pohovory s rodiči zejména při narůstající neomluvené absenci žáků, vysvětlení negativního 
dopadu na pracovní návyky a klasifikaci. 
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− Spolupráce se školním psychologem a metodikem prevence zejména v případech 
konfliktního chování žáků vůči učitelům. 

− Zprostředkování přednášek poradců IPS Úřadu práce Ostrava v rámci přípravy na přechod 
do pracovního poměru. 

− Využívání interaktivního výukového programu regionálního poradenského a informačního 
centra v rámci kariérového poradenství při práci s třídami praktické školy a učebních oborů. 

 
3. Spolupráce na propagaci školy v rámci projektu Šablony 2.II/Školní kariérový 

poradce – personální podpora SŠ 

− Účast na pravidelných prezentačních akcích pořádaných školou. 

− Informování žáků i rodičů o dalších studijních i pracovních možnostech. 

− Poradenská činnost pro žáky, využívání metod efektivní techniky hledání zaměstnání. 

− Příprava projektových dnů kariérového poradenství pro žáky učebních oborů. 

− Pravidelná účast na jednání Valné hromady Klastru Sinec. 

− Konzultace v rámci kariérového poradenství v oblasti seznámení s profesními možnostmi 
Klastru sociálních podniků Sinec. 

 

6.1.5 Školní metodik prevence Mgr. Martina Janoušková 
Práce školního metodika prevence vychází z PPŠ, který je součástí školního vzdělávacího 
programu. PPŠ vychází ze současné platné školské legislativy – Metodické doporučení 
k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských 
zařízeních č. j. 21291/2010-28. 
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013–2018. 
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách 
a školských zařízeních č. j. MŠMT – 22294/2013-1. 
Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou. Koordinuje tvorbu 
školních preventivních strategií (preventivní program školy), kontroluje jeho realizaci, 
koordinuje aktivity prevence, metodicky vede pedagogické pracovníky v oblasti vyhledávání 
problémových projevů chování, preventivní práce se třídou, koordinuje vzdělávání 
pedagogických pracovníků v oblasti prevence, zapojování multikulturních prvků 
do vzdělávacího procesu, spolupráci školy a orgánů s kompetencí řešit sociálně patologické 
jevy, kontaktuje odborná pracoviště v případě výskytu sociálně patologického jevu, 
shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči, vede písemné záznamy 
dokládající rozsah a obsah činnosti.  
Zajišťuje a předává učitelům odborné informace, nabídky programů, prezentuje výsledky 
preventivní práce, vede a aktualizuje databáze spolupracovníků školy. 
Provádí vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického 
chování. Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů a účastní se při 
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sledování úrovně rizikových faktorů důležitých pro rozvoj prevence rizikového chování žáků 
na škole. Vede databázi žáků s výchovnými problémy a prevenci předčasných odchodů žáků 
prvních ročníků. 
Plán práce školního metodika prevence směřuje k ochraně mládeže před rizikovým chováním. 
V jeho rámci je preferován pozitivní přístup – vychází z poznání, že spíše než poskytovat 
informace o nežádoucích jevech je lepší vytvářet podmínky pro využití volného času, 
spolupodílet se na vzájemně přínosné nestresující komunikaci, upřednostňovat aktivity, které 
přinášejí pozitivní prožitky jinak než užitím drogy apod. Důraz je kladen na posilování 
zdravého sebevědomí, samostatného rozhodování a řešení problémů, na rozvoj zdravého 
životního stylu.  
 

Akce pořádané v rámci prevence projevů rizikového chování 
Září až říjen:  

− Seznamovací programy pro I. ročníky – celkem 14 prvních ročníků.  

− 4. 9. 2019 Preventivní program pro žáky „Cyberbully“ – celkem 354 žáků. 

− 16. 9. 2019 – 20. 9. 2019 Adaptačně - ozdravný pobyt pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami pořádaný občanským sdružením Duhový klíč – preventivně socializační aktivity. 

− 26. 9. 2019 Osvětová akce Světový den antikoncepce.  
Říjen:  

− Schůze studentské rady, stanovení řídícího výboru SR. 

− Organizace žáků k účasti na WEBINÁŘI O HIV. 

Listopad:  

− Přednáška Institutu vzdělávání SOKRATES pro žáky 4. ročníků maturitních oborů. 

− Prožitkové programy pro II. a III. ročníky. Renarkon, téma: Drogy a já, Komunikace, 
Šikana, Kyberšikana, Tolerance a akceptace menšin. Celkem 224 žáků. 

− Prožitkové programy I. a II. ročníků oborů vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Realizátor Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Témata: Skupinové vlivy, 
Konflikty a jejich řešení. Celkem 82 žáků. 

Březen – červen 2020 OPATŘENÍ PROTI CORONAVIRU: 
Aktivity ŠMP 

− Prevence předčasných odchodů žáků prvních ročníků – sledování a vyhodnocování 
předčasných odchodů žáků I. ročníků ve spolupráci s třídními učiteli. 

− Metodické materiály pro pedagogy: Vedení třídnických hodin, Jak dětem sdělovat špatné 
zprávy, Co dělat, když mám ve třídě neklidné dítě, Cvičení o svobodě a povinnosti, Aktivita 
„Naše třída“. Zařazení témat prevence rizikového chování žáků do výuky v jednotlivých 
předmětech – sběr údajů. 

− Zpracování informací o výskytu rizikového chování žáků ve školním roce 2019/2020.  
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− Vyhodnocení školního preventivního programu v systému on-line výkaznictví 
https://www.preventivni-aktivity.cz/index.php. 

Další aktivity:  

− Říjen 2019 – Krajská konference k prevenci rizikového chování Malenovice.  

− Kongres „Gerontologické dny“. 

− Zapojení do projektu Vzdělávání pro život 3 – šablona 2.III/6 Školní kariérový poradce – 
personální podpora SŠ. 

Spolupráce s dalšími organizacemi 
Škola již několik let úspěšně spolupracuje s vybranými organizacemi při zajišťování 
preventivních aktivit pro žáky, případně při řešení vzniklých problémů se žáky v oblasti 
sociálně patologických jevů. Současně pomáhá zajišťovat informační a osvětové akce pro 
pedagogy a rodiče.  
Výčet spolupracujících subjektů: 
Renarkon o.p.s., Projekt e-bezpečí Olomouc, Krizové centrum pro děti a rodinu, Centrum 
sociálních služeb Ostrava, Bílý kruh bezpečí, AZ help o.p.s., Pavučina o.p.s., 
Policie – prevence kriminality dětí a mládeže, PPP Ostrava – okresní metodik prevence,  
Faust, z. s., Odbor ochrany mládeže, Komunitní centrum Vesnička soužití,  
Magistrát města Ostravy – odbor sociálních věcí a zdravotnictví,  
Moravskoslezský krajský úřad – odbor školství, mládeže a sportu – krajská koordinátorka,  
DÚ Ostrava, SVP Ostrava-Koblov, Městská policie, Policie ČR, Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy, Probační a mediační služba, Linka důvěry, Charita, Diakonie, 
Fond ohrožených dětí, ELIM, lékaři. 
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7 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ 

Vzdělávací akce v rámci DVPP za období školního roku 2019–2020 

Datum      

10. – 11. 9. 2019      
20. 9. 2019     
23. – 24. 9. 2019      
24. 9. 2019      
16. 10. 2019          
16. – 17. 10. 2019       
22. 10. 2019           
24. 10. 2019           
1. – 2. 11. 2019         
4. 11. 2019      
7. 11. 2019               
9. 11. 2019      
10. 11. 2019      
11. – 12. 11. 2019        
15. 11. 2019         

15. – 16. 11. 2019          
  

18. 11. 2019        
29. 11. 2019       
3. 12. 2019      
4. 12. 2019             
4. 12. 2019       
11. 12. 2019         
15. – 16. 1. 2020               
29. 1. 2020      
31. 1. 2020                
11. 2. – 14. 2. 2020           
19. 2. 2020             
25. 2. 2020              
16. 3. 2020             
3. 4. 2020             
17. 4. 2020             
28. 4.2020            

 4. 5. 2020           
     

27. 5. 2020               
4. 6. 2020               
24. 6. 2020            
25. 6. – 26. 6. 2020           
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Datum      

25. – 27. 6. 2020      
10. 2. – 30. 6. 2020        
19. – 20. 8.2020               
15. – 21. 8. 2020             
25. – 27. 8. 2020           
27. 8. 2020          

 
 
 



 

 

95 

8 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

8.1 Školní akce 
Školní akce – akce je v tematickém plánu (mimo soutěží a odborných exkurzí) 

Datum od Datum do Název akce Místo konání 

Počet 
žáků/počet 
pedagogů 

(doprovod) 
1. 9. 2019 30. 11. 2019 Kraje pro bezpečný internet SŠ prof. Zdeňka Matějčka 450/10 

19. 9. 2019  Setkání ředitelů škol MK – catering KÚ Ostrava 6/1 

25. 9. 2019  Sekce potravinářských škol při Svazu Pekařů 
a Cukrářů SŠ prof. Zdeňka Matějčka 8/2 

4. 10. 2019  Mezikrajské sportovní hry SŠ prof. Zdeňka Matějčka 15/2 

8. 10. 2019  EDH – Křišťálový kamínek – catering Brick House Ostrava 30/7 

15. 10. 2019 16.10 2019 Kurz Barista – příprava kávy SŠ prof. Zdeňka Matějčka 7/1 

22. 10. 2019  ÚP Ostrava IPS – beseda o zaměstnávání OZP SŠ prof. Zdeňka Matějčka 8/1 

8. 11. 2019  Veletrh středních škol Avion Ostrava 6/1 

14. 11. 2019  Gastrotrip – prezentace stáže v jižní Koreji SŠ prof. Zdeňka Matějčka 2/1 

28. 11. 2019  Setkání seniorů SŠ SŠ prof. Zdeňka Matějčka 10/1 

1. 12. 2019 18. 12. 2019 Sbírka kosmetiky a oblečení, Fond ohrožených dětí, 
Klokánek Dolní Benešov SŠ prof. Zdeňka Matějčka 100/10 

3. 12. 2019  Vánoční setkání vedení kraje s řediteli p. o. Divadlo J. Myrona Ostrava 30/5 

5. 12. 2019  Vánoční setkání ÚMOb Poruba SŠ prof. Zdeňka Matějčka 10/1 
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Datum od Datum do Název akce Místo konání 

Počet 
žáků/počet 
pedagogů 

(doprovod) 

6. 12. 2019 7. 12. 2019 DOD SŠ prof. Zdeňka Matějčka Všichni žáci 
a vyučující 

6. 12. 2019 7. 12. 2019 Středoškolák, vysokoškolák – prezentace oborů  Výstaviště Černá louka Ostrava 4/1 

13. 12. 2019  Turnaj zaměstnanců školy v badmintonu a boccia SŠ prof. Zdeňka Matějčka 21 zaměstnanců 

18. 12. 2019  Projektový den – Prezentace odborné stáže v Číně 
Tchaj-jüan SŠ prof. Zdeňka Matějčka 1/1 

19. 12. 2019  Vánoční oběd zaměstnanců SŠ SŠ prof. Zdeňka Matějčka 30/4 

10. 1. 2020  Slavnostní oběd KÚ SŠ prof. Zdeňka Matějčka 12/2 

14. 1. 2020  Novoroční raut Janáčkova konzervatoř Ostrava 10/1 

9. 1., 16. 1., 
23. 1. 2020  DOD – prezentace oborů SŠ prof. Zdeňka Matějčka 6/1 

26. 1. 2020 29. 1. 2020 LVVZ – monoski 2020 Krkonoše 6/3 

18. 2. 2020  Školní obchod – praktická cvičení inventarizace SŠ prof. Zdeňka Matějčka 7/1 

23. 2. 2020 28. 2. 2020 Lyžařský kurz Bílá Chata Bílá v Beskydech 36/5 

25. 2. 2020  Sklad MTZ jako součást ekonomického úseku SŠ prof. Zdeňka Matějčka 6/1 

2. 3. 2020 3. 3. 2020 Carving – odborný kurz pro žáky SŠ prof. Zdeňka Matějčka 12/1 

3. 3. 2020  Pokladna jako součást ekonomického úseku SŠ prof. Zdeňka Matějčka 7/1 

3. 3. 2020  Trendy 2020 – odborný seminář  SŠ prof. Zdeňka Matějčka 30/1 

4. 3. 2020  Svaz postižených civilizačními chorobami Ostrava-Poruba 12/1 
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8.2 Kulturní akce, exkurze, výstavy 
 

Datum Název akce Místo konání 

Počet 
žáků/počet 
pedagogů 

(doprovod) 
5. 9. 2019 Exkurze Art&Science VŠB Ostrava-Poruba 32/8 

10. 9. 2019 Záchranný integrovaný systém Integrované výjezdové 
centrum Nová Bělá 28/1 

11. 9. 2019 Exkurze – Café kolonáda Sanatoria Klimkovice 32/2 
17. 9. 2019 Integrovaný záchranný systém Ostrava-Poruba 10/2 

2. 10. 2019 Projekt POKOS (Příprava občanů 
k obraně státu) SŠ prof. Z. Matějčka 200/13 

3. – 4. 10. 
2019 Flóra Olomouc – podzimní část Olomouc 40/11 

17. 10.2019 Envofilm – studentské filmy 
s ekologickou tematikou 

Ostrava, Ostravské 
muzeum 28/2 

17. 10. 2019 Konference Gerontologické dny 
Ostrava VŠB Ostrava-Poruba 16/1 

18. 10. 2019 Envofilm – studentské filmy 
s ekologickou tematikou 

Ostrava, Ostravské 
muzeum 26/2 

24. 10. 2019 Exkurze – výroba baněk Opava 18/5 
6. 11. 2019 Exkurze – Slezská tvorba Opava 9/2 

7. 11. 2019 Evoluce – vzdělávací program 
v ZOO ZOO Ostrava 24/2 

9. 11. 2019 Vánoční jarmark řemesel (obor 
ZPP) DK Krmelín 2/2 

10. 11. 2019 Exkurze – OZO Ostrava-Kunčice 9/2 
11. 11. 2019 Kde končí odpady – OZO Ostrava 16/3 
15. 11. 2019 SametOVA!!! Ostrava – centrum 50/2 

15. 11. 2019 Výstava Kreativ Ostrava Výstaviště Černá 
louka 47/14 

19. 11. 2019 Sadovnická procházka – poznávání 
listnatých stromů po opadu listů 

Pustkovecké údolí – 
park, Ostrava-Poruba 6/2 

23. 11. 2019 Vánoční jarmark Obecní dům Píšť 1/1 

29. 11. 2019 Vánoční jarmark Dům zahrádkářů 
Vřesina 1/2 

3. 12. 2019 Formy maloobchodního prodeje  Ostrava 8/1 
4. 12. 2019 Městská maloobchodní síť Ostrava 8/1 
7. – 8. 12. 
2019 Vánoce na zámku (obor ZPP) Město Kravaře  1/4 

9. 12. 2019 Exkurze – Sladké časy Cukrárna Sladké časy 
Moravská Ostrava 25/2 

17. 12. 2019 Slezskoostravský hrad Ostrava 10/2 
17. 12. 2019 Vánoční Ostrava Ostrava 9/3 
16. – 17. 12. 
2019 

Výstava v ateliéru floristky Ivy 
Kepákové Ostrava, Poštovní ul. 40/14 
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Datum Název akce Místo konání 

Počet 
žáků/počet 
pedagogů 

(doprovod) 

16. – 18. 12. 
2019 

Návštěva prodejních stánků 
a květinových síní s vánočními 
vazačskými výrobky 

Ostrava-Poruba 48/9 

19. 12. 2019 Doplňkové formy prodeje Ostrava 9/2 
19. 12. 2019 Exkurze – Netradiční nabídka zboží Ostrava 10/2 
19. 12. 2019 Filmové představení Kino Luna 356/52 
19. 12. 2019 Vánoční Ostrava Ostrava 9/3 

19. 12. 2019 Vánoční trhy Ostrava /Česká 
tradice/  Ostrava 21/4 

17. – 19. 12. 
2019 Výstava Betlémů Slezskoostravský hrad 43/14 

Leden 2020 Exkurze – OZO OZO Ostrava 40/2 
17. 1. 2020 Veletrh GO a REGIONTOUR Brno Brno 25/2 
21. 1. 2020 Exkurze – pekárna Penam Ostrava-Martinov 9/2 

29. 1. 2020 Divadelní představení – Gogol, 
Ženitba DK Ostrava 145/10 

29. 1. 2020 Komunikace s lidmi s postižením 
Středisko pracovní 
rehabilitace 
Ostrava-Poruba 

10/4 

20. 2., 26. 2., 
27. 2. 2020 

Výukový program – Práce se 
dřevem  Dolní oblast Vítkovic 26/7 
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8.3 Školní soutěže 
 

Datum Název akce 
Počet žáků/počet 

pedagogů 
(doprovod) 

Počet 
organizátorů 

5. 12. 2019 Turnaj ve stolním tenise chlapců 30/2 2 

10. 12. 2019 Školní recitační soutěž Literární 
čajovna 18/2 2 

12. 12. 2019 Turnaj ve stolním tenise chlapců 
finále 15/1 2 

16. 12. 2019 Školní soutěže Zkoušky dovedností 
2019 24/2 2 

18. 12. 2019 Olympiáda v českém jazyce 29 5 
30. 1. 2020 Studená kuchyně – kanapky 12 2 
7. 2. 2020 Ročníková soutěž v balení zboží 5/1 2 
20. 2. 2020 Školní turnaj tříd ve hře Boccia 52/2 5 

9. 3. 2020 Školní turnaj ve florbalu chlapců 
a dívek 90/6 2 

 
 
 
 
 



 

 

100 8.4 Mimoškolní akce a prezentace školy na veřejnosti 
 

Datum od Datum do Název akce Pořadatel 

Počet 
žáků/počet 
pedagogů 

(doprovod) 

Počet dalších 
účastníků 

Celoročně   
Dobrovolnictví v ADRA, Projekt Most – 
celostátní ocenění za mimořádnou 
aktivitu, žáci oboru Sociální činnost 

ADRA 8  

28. 9. 2019  Svatováclavský jarmark KC Gama 2/2  

8. 10. 2019 9. 10. 2019 Evropské dny handicapu – Brick House 
DOV Asociace Trigon 34/10 300 

10. 10. 2019  Evropské dny handicapu – turnaj Boccia Asociace TRIGON a SŠ prof. 
Zdeňka Matějčka 9/6 83 

7. 11. 2019  Dny řemesel Krmelín – Jarmark lidových 
řemesel DK Krmelín 4/2  

8. 11. 2019   Veletrh SŠ v Avionu  Avion shopping park 2/2  
28. 11. 2019 29. 11. 2019 Tvůrčí vánoční dílny – KD Petřkovice ČSZ Ostrava 18/5 180 

1. 12. 2019  Rozsvícení vánočního stromu Úřad městského obvodu Slezská 
Ostrava 1/1 200 

6. 12. 2019 7. 12. 2019 DOD – SŠ prof. Z. Matějčka SŠ prof. Z. Matějčka 16/4  
6. 12. 2019 7. 12. 2019 Středoškolák, vysokoškolák, Pro Job 2019 Černá louka s.r.o. 4/2  
11. 12. 2019 12. 12. 2019 Tvůrčí vánoční dílny – KD Heřmanice MŠ Heřmanice 24/6 470 
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8.5 Mimoškolní soutěže 
 

Datum Název akce /místo konání Organizátor 

Počet 
žáků/počet 
pedagogů 

(doprovod) naší 
školy 

Celkový 
počet 

soutěžících 
Výsledky našich žáků 

2019/2020 Almanach žákovské 
a studentské poezie 2019 Město Ostrava 2 10  

11. 9. 2019 Turnaj v odbíjené dívek SŠ – 
základní kolo skupina C 

Střední škola služeb a podnikání 
Příčná, Ostrava-Poruba 9/1 40 3. místo 

9. – 10. 10. 
2019 

Valašský Datel – OA Valašské 
Meziříčí OA Valašské Meziříčí 3/2 63 17. místo jako družstvo 

7. – 8. 11. 
2019 

Mezinárodní soutěž ZAV 
Olomouc OA Olomouc 6/2 68 14. a 21. místo 

v družstvech 

11. 11. 2019 Soutěž „Svačina roku Rio 
Mare“ Bolton Czechia 2/2 160  

11. – 12. 11. 
2019 Bobřík informatiky 2019 Jiří Vaníček (ibobr.cz) 32/3 

Celostátní 
soutěž 

asi 16 000 
soutěžících 

 

27. 11. 2019 Florbalový turnaj chlapců 
středních škol – skupina B 

SŠ technická a dopravní, 
Ostrava-Zábřeh 9/1 60 4. – 6. místo 

29. 1. 2020 

O Priessnitzův dortík 2020 
Kongresový sál 
Priessnitzových léčebných 
lázní a.s. 

SŠ gastronomie a farmářství 
Jeseník, AKC ČR 1/2 13 12. místo 

13. 2. 2020 
Podbeskydský ještěr 2020 
SŠ gastronomie, oděvnictví 
a služeb Frýdek – Místek, p. o. 

SŠ gastronomie, oděvnictví 
a služeb F-M pod záštitou 1/2 13 5. místo 
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Datum Název akce /místo konání Organizátor 

Počet 
žáků/počet 
pedagogů 

(doprovod) naší 
školy 

Celkový 
počet 

soutěžících 
Výsledky našich žáků 

Moravskoslezského kraje a ve 
spolupráci s AKC ČR 

23. 4. 2020 Mezinárodní internetová 
soutěž Intersteno Interinfo ČR – on-line 3/0 741 Nejlepší umístění 294. 

místo 
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8.6 Práce zapsaných spolků při škole 
Při škole pracují dva zapsané spolky: 

− ABAK – počítadlo, z.s. 

− Duhový klíč, z.s. 

8.6.1 Aktivity zapsaného spolku ABAK – počítadlo, z.s., ve školním roce 
2019/2020 

ABAK – počítadlo, z.s.,  od roku 2001 naplňuje cíle sdružení, které jsou dány stanovami. 
Spolek podporuje především integraci, volnočasové, sportovní a vzdělávací aktivity žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, ve věku 
15–26 let. 
K aktivitám sdružení patří: 

I. CELOROČNÍ AKTIVITY PRAVIDELNÉ 

− trénink sportovního oddílu florbalu vozíčkářů FBC ABAK – Ostrava, 1 × týdně – úterý 
15:30–17:00 hod., v tělocvičně SŠ prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě 

− trénink sportovního kroužku Aplikovaných sportovních aktivit Boccia, 1 × týdně – pondělí 
14:30–15:30 hod., v tělocvičně SŠ prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě 

II. JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 

− 7. – 10. 2. 2020 – 2 sportovci s postižením se zúčastnili otevřeného mistrovství světa pro 
handicapované sportovce ve švédském Malmö, www.malmo-open.com 

− Celoroční spolupráce s Centrem pro rodinu a sociální péči Ostrava, SK Kontakt Ostrava, 
Stonožka, Středisko pracovní rehabilitace Ostrava, RÚ Hrabyně 

III. POBYTOVÉ AKTIVITY JEDNORÁZOVÉ 

− 26. 9. – 29. 1. 2020 – LVVZ monoski, organizace a finanční zajištění pro 6 žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami, Centrum handicapovaných lyžařů Krkonoše – 
Janské Lázně. 

 

8.6.2 Aktivity zapsaného spolku Duhový klíč, z.s., ve školním roce 
2019/2020 

Po celou dobu působení Duhový klíč vytváří podmínky pro integraci, podporuje rekreační, 
sportovní a volnočasové aktivity, vytváří lepší materiální podmínky pro rozvoj těchto žáků, 
podporuje vzdělávání pedagogů pracujících s handicapovanými žáky.  

V oborech vzdělání, ve kterých se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
na naší škole, jde o žáky s lehkou a středně těžkou mentální retardací (převážná část 
žáků), žáky s tělesným, zrakovým, sluchovým postižením, s vývojovými poruchami učení 
a chování, žáky s autismem, s psychiatrickými diagnózami a kombinovaným postižením. 

http://www.malmo-open.com/
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Aktivity Duhového klíče v tomto školním roce: 
1. Realizace projektu Kouzlo zahrad pro žáky s handicapem  

Výsadba ovocných stromků, úprava stávajících okrasných stromů a keřů, péče o bylinkovou 
zahrádku a pěstování bylin, trvalek, jednoletek na školní zahradě SŠ prof. Zdeňka Matějčka. 
Péče o ptactvo, ptačí budky, pítka. Zpracování plodů. 
Termín zahájení a ukončení projektu: 1. 4. 2019 – 30. 10. 2019 
Počet účastníků celkem: 49 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Finanční dotace: SMO, odbor životního prostředí ve výši 51 000,00 Kč 
Projekt zpracovala: Mgr. Jarmila Volná 

2. Realizace projektu Adaptační pobyt pro handicapované žáky (září 2019) 
Finanční dotace: Magistrát města Ostravy poskytl na tuto akci 51 000,00 Kč 
Česká lékařská komora poskytla 5 000,– Kč 
Počet účastníků celkem: 24 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
7 pedagogických pracovníků, 1 zdravotní sestra 
Projekt zpracovala: Mgr. Jarmila Volná 

3. Burza oděvů, obuvi a hraček – únor 2020, pro žáky a rodiče, neodebrané oblečení, obuv 
a hračky byly odvezeny do charitativního obchodu Žebřík. Výtěžek šel na dobročinné účely. 

4. Kraniosakrální rehabilitační úkony pro žáky praktické školy (převážně postižené 
mozkovou obrnou) – průběžně celý školní rok ve stanovených termínech. Odborné masáže 
ve spolupráci s panem Romanem Michnou. 

Vzhledem ke koronavirové situaci v České republice nebylo možno uskutečnit již tradiční 
Den dětí s opékáním špekáčků na školní zahradě. 
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9 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI 
PROVEDENÉ ČŠI 

 
Kontrola ČŠI v tomto školním roce neproběhla žádná. 
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10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

10.1 Ukazatele stanovené příspěvkové organizaci  
Organizace hospodaří s přidělenými finančními prostředky schválenými Radou 
Moravskoslezského kraje na podkladě Sdělení závazných ukazatelů na rok 2019 a je povinna 
dodržet čerpání závazných ukazatelů. 
 

Přílohou ke Sdělení závazného ukazatele je rozpis příspěvků a dotací: 

− dle jednotlivých poskytovatelů, tj. MŠMT, zřizovatel; 

− dle účelových znaků, tj. účelově určené finanční prostředky. 
 

Závazný ukazatel na rok 2019 Limit v Kč Skutečnost v Kč % plnění 

Příspěvek na provoz: 

− příspěvky a dotace MŠMT 

− příspěvky a dotace od zřizovatele 

 

105 254 351,00 
15 142 902,00 

 

105 253 424,00 
14 607 902,00 

 

100,00 
96,00 

Příspěvek z veřejných zdrojů – OVVV – Šablony 2 719 807,00 72 812,83 2,68 

 

10.2 Čerpání účelových dotací 
Vyhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací z MŠMT – ze státního rozpočtu v Kč 
 

Účelový 
znak 

Popis příspěvku 
a dotace 

Poskytnutá 
dotace v Kč 

Čerpání dotace 
v Kč 

Vyúčtování dotace 
v Kč 

33353 

Přímé náklady na 
vzdělávání 
− prostředky na 

platy 
− ostatní osobní 

náklady 
− zákonné odvody 

+ FKSP 
− ONIV 

103 708 258 
75 171 631 

450 000 
27 214 278 

872 349 

103 708 258 
75 171 631 

450 000 
27 063 299 
1 023 328 

 
 
 
 

0 

33034 

RP MŠMT na 
podporu organizace 
a ukončování 
středního 
vzdělávání 
maturitní zkouškou 
na vybraných 
školách 
v podzimním 
zkušebním období 

 
 
 
 
 

48 888 
36 000 
12 888 

 
 
 
 
 

48 888 
36 000 
12 888 

 
 
 
 
 
 
 

0 
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Účelový 
znak 

Popis příspěvku 
a dotace 

Poskytnutá 
dotace v Kč 

Čerpání dotace 
v Kč 

Vyúčtování dotace 
v Kč 

roku 2019 
− prostředky na 

platy 
− zákonné odvody 

+ FKSP 
− ONIV 

33049 

RP Podpora 
odborného 
vzdělávání 
− prostředky na 

platy 
− zákonné odvody 

+ FKSP 

211 203 
155 296 
55 907 

211 203 
155 296 
55 907 

 
 

0 

33076 

Vyrovnání 
mezikrajových 
rozdílů 
−  prostředky na 

platy 
− zákonné odvody 

+ FKSP 

1 283 220 
943 544 
339 676 

1 282 293 
943 544 
339 676 

 
 

927 

33160 

Podpora sociálně 
znevýhodněných 
romských žáků SŠ 
na období 
leden – červen 2019 

 
 

2 782 

 
 

2 782 

 
 

0 

Celkem Příspěvky a dotace 
MŠMT 105 254 351 105 253 424 927 

Pozn.: RP = rozvojový program 

 
Rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání na období leden – srpen 2019“ 
– ÚZ 33049 
Organizaci byly zaslány účelové finanční prostředky na základě rozhodnutí a usnesení rady 
kraje č. 58/5241 ze dne 11. 3. 2019 v celkové výši 211 203,00 Kč k podpoře vzdělání žáků třídy 
P2, P3 oboru Pekař a třídy C3 oboru Cukrář. Účelové finanční prostředky byly poskytnuty 
na odměňování pedagogických pracovníků (platy a související povinné odvody). Organizace 
finanční prostředky vyčerpala v plné výši v souladu s rozvojovým programem a v řádném 
termínu zaslala vyúčtování zřizovateli. 
 

Dotační program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol 
na období leden – červen 2019“ – ÚZ 33160 
Organizaci byly zaslány finanční prostředky na základě rozhodnutí a usnesení rady kraje 
č. 59/5320 ze dne 26. 3. 2019 v celkové výši 8 000,00 Kč. Dotace byla určena a poskytnuta 
dvěma žákyním na cestovné ve výši 5 000,00 Kč a na zakoupení školních pomůcek ve výši 
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3 000,00 Kč. Na základě předložených dokladů jedné ze žákyň organizace vyplatila na cestovné 
1 287,00 Kč a na zakoupení školních potřeb 1 495,00 Kč. Druhá žákyně dotaci nečerpala. 
Poskytnutou dotaci organizace řádně vyúčtovala a Závěrečnou zprávu odeslala zřizovateli 
v červnu 2019. Vratku nedočerpané dotace ve výši 5 218,00 Kč zaslala na účet 
Moravskoslezského kraje dne 26. 6.2019. 
Zřizovatel po zaslání vyúčtování dotace zaslal organizaci upravený Závazný ukazatel za rok 
2019 na částku 2 782,00 Kč. 
 

Ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) – Podpůrná opatření – účelový znak ÚZ 33353 
Školská poradenská zařízení doporučila žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nákup 
kompenzačních pomůcek v rámci podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., 
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších 
předpisů. Organizace předložila zřizovateli v prosinci 2018 a září 2019 výkaz R 44-99 
na poskytnutí podpůrných opatření.  
Organizaci byly přiděleny finanční prostředky v celkové částce 3 300,00 Kč a byly použity 
na nákup následujících pomůcek: 

− braillský papír;  

− speciální učebnice pro žáky se sluchovým postižením; 

− názorné didaktické pomůcky pro výuku čtení a psaní.  
Kompenzační pomůcky slouží ke zkvalitnění edukačního procesu žáků s potřebou podpůrných 
opatření ve vzdělávání ve třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona. 
 

Účelová dotace „Rozvojový program MŠMT na podporu organizace a ukončování středního 
vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 
2019“ v Kč – ÚZ 33034: 
Organizaci byly zaslány finanční prostředky na základě rozhodnutí a usnesení rady kraje 
č. 72/6555 ze dne 21. 10. 2019 v celkové výši 62 388,00 Kč. Dotace byla poskytnuta a určena 
na komplexní zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických textů a písemných prací 
společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Organizace vyčerpala 
finanční prostředky ve výši 48 888,00 Kč k financování platů a souvisejících povinných odvodů 
pedagogických pracovníků. Organizaci byl stanoven počet plánovaných zkušebních dní 
na 3 a počet plánovaných učebnozkoušek na 15, organizace realizovala tři zkušební dny 
a patnáct učebnozkoušek. Organizace řádně vyúčtovala poskytnutou dotaci a Závěrečnou 
zprávu odeslala zřizovateli v listopadu 2019. Organizaci nevznikly provozní náklady za dny 
zkoušek a učebnozkoušek, čímž došlo k nevyčerpání dotace ONIVu ve výši 13 500,00 Kč. 
Vratku organizace zaslala na účet Moravskoslezského kraje dne 27. 11. 2019. Zřizovatel 
po zaslání vyúčtování dotace zaslal organizaci upravený Závazný ukazatel za rok 2019 
na částku ve výši 48 888,00 Kč. 
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Vyhodnocení čerpání účelových dotací z rozpočtu zřizovatele v Kč 
 

Účelový 
znak 

Popis příspěvku a dotace 
Poskytnutá 
dotace v Kč 

Čerpání 
dotace v Kč 

1 Prostředky na provoz 10 787 000 10 787 000 

140 
Příspěvek určen na dofinancování osobních nákladů školní 
psycholog a školní speciální pedagogové (platy a zákonné 
odvody) 

1 375 400 1 375 400 

205 Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM 2 424 000 2 424 000 

144 
Účelové prostředky na financování stipendií ve školním roce 
2018/2019 

52 52 

144 
Účelové prostředky na financování stipendií ve školním roce 
2019/2020 

135 000 0 

147 
Účelové prostředky – gastronomický kurz korejské kuchyně 
v Ulsanu 

5 300 5 300 

209 
Účelové prostředky na podporu kvality odborného 
vzdělávání oboru Cukrář 

13 500 13 500 

147 
Účelové prostředky – gastronomický kurz čínské kuchyně 
v Tchaj-jüanu 

2 650 2 650 

206 Oprava izolačních vrstev střešního pláště 400 000 0 

Celkem Příspěvky a dotace od zřizovatele 15 142 902 14 607 902 

 

Účelové prostředky na podporu kvality odborného vzdělávání oboru Cukrář – ÚZ 209 
Účelové finanční prostředky organizace vyčerpala v plné výši k zakoupení: 

− spirálového mixéru; 

− 2 ks dárkových poukazů v hodnotě á 1 500,00 Kč.  
Dárkové poukazy byly předány dvěma nejlepším žákyním v rámci spolupráce se společností 
Marlenka international s.r.o. za rok 2019. Spirálový mixér je učební pomůckou pro žáky oboru 
Cukrář a je využíván na elokovaném pracovišti Klimkovice. Organizace zřizovateli předložila 
Závěrečné vyúčtování účelových prostředků včetně kopií účetních dokladů 
 

Účelové prostředky na financování stipendií ve školním roce 2018/2019 – ÚZ 144 
Organizace vyplatila stipendia žákům třídy P1 a P2 oboru Pekař. 

Stipendia žákům byla vyplacena v měsících únor a červen: 
Únor 

− stipendijní motivační složka za 1. pololetí  66 000,00 Kč 
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− stipendijní prospěchová složka za 1. pololetí  13 000,00 Kč 
Červen 

− stipendijní motivační složka za měsíce 2. pololetí 46 500,00 Kč 

− stipendijní prospěchová složka za 2. pololetí  23 000,00 Kč 
 

Účelové prostředky – Gastronomický kurz čínské kuchyně v Tchaj-jüanu – ÚZ 147 
Gastronomického kurzu v Tchaj-jüanu v Číně se zúčastnil žák třídy HT3. Žákovi bylo 
vyplaceno kapesné ve výši 2 650,00 Kč na výdaje spojené s účastí na gastronomickém kurzu 
čínské kuchyně. Organizace předložila zřizovateli vyúčtování účelových prostředků.  
 

Účelové prostředky – Gastronomický kurz korejské kuchyně v Ulsanu – ÚZ 147 
Gastronomického kurzu v Ulsanu v Jižní Koreji se zúčastnily dvě žákyně třídy HT3. Žákyním 
bylo vyplaceno kapesné v částce 5 300,00 Kč na výdaje spojené s účastí na gastronomickém 
kurzu korejské kuchyně. Organizace předložila zřizovateli vyúčtování účelových prostředků. 
 

Účelové prostředky – Oprava izolačních vrstev střešního pláště – ÚZ 206 
Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 71/6466 schválila organizaci neinvestiční 
příspěvek zřizovatele ve výši 400 000,00 Kč. Neinvestiční příspěvek bude organizace čerpat 
v roce 2020 na zhotovení projektové dokumentace. 
 

10.3 Mzdové náklady  
Ukazatel prostředků MŠMT – obsahuje závazné ukazatele podle účelových znaků 33353, 
33034, 33049, k čerpání prostředků na platy a ostatní osobní náklady. 

 

Ukazatel prostředků MŠMT Rok 2018 
v Kč 

Rok 2019 
v Kč 

Vyplacené prostředky na platy celkem, z toho: 65 949 588 76 306 471 

− pedagogičtí pracovníci  53 843 277 62 843 159 

− nepedagogičtí pracovníci 12 106 311 13 463 312 

   

Průměrný plat zaměstnanců celkem 28 957 33 775 

   

Průměrný plat pedagogických pracovníků celkem 32 620 37 950 

− učitel 37 395 43 861 

− učitel odborného výcviku 30 956 35 483 

− vychovatel 33 990 40 138 

− asistenti pedagoga 22 396 25 841 
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Průměrný plat nepedagogických pracovníků 19 312 22 316 

   

Školní psycholog 37 523 45 321 

Speciální pedagog 21 834 24 406 

Ostatní platby za provedenou práci celkem z toho: 450 000 450 000 

− odstupné 0 0 

− dohody o provedení práce 373 610 411 990 

− dohody o pracovní činnosti 76 390 38 010 
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10.4 Výsledek hospodaření 
 

Ukazatel Kč 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti (před zdaněním), v tom: –666 571,17 

− z příspěvku zřizovatele (po zdanění) 0 

− z vlastních zdrojů (po zdanění) –667 441,91 

Zdanění 870,74 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti po zdanění –667 441,91 

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 719 857,51 

Zdanění 0 

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti po zdanění 719 857,51 

Celkem výsledek hospodaření po zdanění 52 415,60 

 

Komentář k výsledku hospodaření 
Organizace v hlavní činnosti vykázala z vlastních zdrojů výsledek hospodaření se ztrátou, 
kterou pokryla zapojením výsledku hospodaření z doplňkové činnosti. Výsledek hospodaření 
je v plné výši finančně krytý. 
Zdanění uvedené v tabulce výsledku hospodaření ve výši 870,74 Kč je srážkovou daní 
úrokového příjmu z běžného účtu a je účtována v organizaci na účet 591. 
 

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů 
 

Návrh na rozdělení do fondů Kč 

Fond odměn 0 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 52 415,60 

Celkem k rozdělení do fondů 52 415,60 

 

Komentář k návrhu na rozdělení výsledku hospodaření do fondů 
Organizace ve sledovaném roce převedla z rezervního fondu 800 000 Kč do fondu investic, 
čímž se výrazně rezervní fond snížil. Organizace navrhuje rezervní fond navýšit o částku 
52 415,60 Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření. 
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10.5 Investiční činnost 
Investiční příspěvek do fondu investic od zřizovatele 
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením 
č. 10/2083 schválilo poskytnutí investičních finančních prostředků 
na realizaci akce „Výměna elektrického výtahu“ ve výši 1 100 tis. 
Kč. 
Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 71/6395 
schválila organizaci zvýšení investičního příspěvku z rozpočtu 
kraje do fondu investic finanční příspěvek na realizaci akce 
„Výměna elektrického výtahu“ ve výši 230 tis. Kč. 
Organizace zrealizovala investiční akci „Výměnu elektrického 
výtahu“ v budově E v období letních prázdnin. Celkové náklady 
činily 1 330 515,00 Kč, doplatek 515 Kč byl dofinancován z fondu 
investic.  
 

Investiční činnost z fondu investic 
Organizace čerpala investiční fond v průběhu roku na financování technického zhodnocení 
budov a na investiční výstavbu. 
 

Financování projektové dokumentace (dále jen „PD“) a studie 289 681,33 Kč 

PD „Rekonstrukce rozvodny NN a trafostanice“ 105 054,40 Kč 

PD „Výměna vstupních dveří hlavního vstupu objektu střední školy 
včetně turniketů“ 

55 126,68 Kč 

Studie „Stavební úpravy místnosti za účelem potravinářského provozu 
školy, prodejny“ 

129 500,25 Kč 

Dofinancování investiční akce „Výměna elektrického výtahu“ budovy E 515,00 Kč 

Technické zhodnocení budovy 798 513,10 Kč 

Sanace stěn v suterénu budovy odloučeného pracoviště Klimkovice 584 439,68 Kč 

Úprava turniketů 106 684,48 Kč 

Rekonstrukce trafostanice a rozvodny NN 107 388,94 Kč 
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Údržba a opravy 
Údržbu a opravy organizace financovala z provozních prostředků, vlastních zdrojů, doplňkové 
činnosti a investičního fondu. Některé z oprav jsou financovány z více zdrojů, např. 
z provozních prostředků a doplňkové činnosti. 
 

Celkové náklady na údržbu a opravy v Kč 3 598 890,84 

Opravy a údržba nemovitého majetku dle zdrojů financování  

z provozních prostředků zřizovatele 1 117 134,91 

výměna vodovodního potrubí  68 046,69 

výměna elektrického kabelu – budova D 56 857,50 

oprava řídícího modulu na topení – bazén 7 171,62 

výměna dveří – vrátnice 5 882,65 

oprava dešťové kanalizace – budova F 287 549,62 

oprava propadlé venkovní dlažby – Klimkovice 21 137,93 

malířské a natěračské práce  262 597,22 

výměna podlahové krytiny 324 861,26 

výměna podlahové krytiny – šatna žáků  20 804,74 

ostatní opravy (výměna zárubní, čistící zóny, výměna akumulátoru) 11 546,11 

opravy datové kabeláže  33 306,88 

Opravy výpočetní techniky, kopírovacích strojů a tiskáren 53 718,39 

Opravy vozového parku 9 400,00 

Oprava strojů, přístrojů a ostatního movitého majetku 128 293,71 

opravy kuchyňských zařízení – školní jídelna 70 886,40 

opravy zařízení – cukrárna 7 870,00 

opravy – bazén a sportovní areál 30 232,73 

opravy – ostatní (dataprojektory, učební pomůcky, kamerový systém) 19 304,58 

Opravy výtahu 44 810,84 

Ostatní opravy a údržba 62 244,24 
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10.6 Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 
Doplňkovou činnost organizaci definoval organizaci v příloze č. 2 ke zřizovací listině. 
 

Okruhy doplňkové činnosti organizace dle zřizovací listiny. 
1. Ubytovací služby. 
2. Hostinská činnost. 
3. Obchodní činnost včetně zprostředkování. 
4. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. 
5. Pořádání rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně 

zprostředkování. 
6. Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí. 
7. Pronájem majetku. 
8. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví a myslivost. 
9. Zemědělství a prodej výpěstků. 
 

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek podle okruhů doplňkové činnosti 
 

Okruh doplňkové činnosti Náklady Výnosy 
Hospodářský 

výsledek 

Ubytovací služby 116 587,01 241 750,44 125 163,43 

Hostinská činnost 739 767,21 858 478,27 118 711,06 

Obchodní činnost (školní bufet) 0 0 0 

Provozování tělovýchovných 
a sportovních zařízení: 

2 079 524,31 2 281 234,73 201 710,42 

Pořádání rekvalifikačních 
a vzdělávacích kurzů 

0 0 0 

Závodní stravování 0 0 0 

Pronájem majetku 400 774,05 675 046,65 274 272,60 

Poskytování služeb pro zahradnictví 0 0 0 

Zemědělství a prodej výpěstků 0 0 0 

Celkem 3 336 652,58 4 056 510,09 719 857,51 
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10.7 Pohledávky 
Organizace vykazuje k 31. 12. 2019 celkový stav pohledávek ve výši 625 724,84 Kč. Oproti 
roku 2018 došlo k poklesu o 595 302,85 Kč. 
 

Účet Název 2018 2019 

311 Odběratelé 263 780,24 287 183,25 

314 Poskytnuté zálohy 122 377,10 44 980,16 

315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 4 190,00 3 904,00 

335 Pohledávky za zaměstnanci 7 069,00 1 960,00 

346 Pohledávky za vybranými ÚVI 0,00 0,00 

348 Pohledávky za vybranými MVI 0,00 0,00 

377 Ostatní krátkodobé pohledávky 407 387,79 97 382,92 

381 Náklady příštích období 271 374,46 176 303,51 

385 Příjmy příštích období 0,00 0,00 

388 Dohadný účet aktivní 0,00 0,00 

469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 144 849,10 14 011,00 

 Celkem 1 221 027,69 625 724,84 

 

10.8 Závazky 
Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje celkový stav závazků ve výši 15 501 552,73 Kč. Oproti 
roku 2018 je celkový nárůst o 4 613 357,40 Kč. 
 

Účet Název 2018 2019 

321 Dodavatelé 206 269,93 567 059,61 

324 Přijaté zálohy 145 252,50 188 642,50 

331 Zaměstnanci 4 729 700,00 5 454 087,00 

336 Sociální zabezpečení 1 916 675,00 2 242 748,00 

337 Zdravotní pojištění 821 532,00 967 825,00 

342 Ostatní daně, poplatky a jiné 762 976,00 980 432,00 

343 Daň z přidané hodnoty 530 565,14 87 717,20 

347 Závazky k vybraným ÚVI 0,00 0,00 

349 Závazky k vybraným MVI 0,00 0,00 
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374 Zálohy na transfery 30 040,00 135 927,00 

378 Ostatní krátkodobé závazky 565 424,00 521 537,00 

383 Výdaje příštích období 221 215,76 28 258,76 

389 Dohadný účet pasivní 79 567,00 3 595,00 

472 Dlouhodobé zálohy na transfery 878 978,00 4 323 723,66 

 Celkem 10 888 195,33 15 501 552,73 

 

10.9 Kontroly 
V roce 2019 byly provedeny tři kontroly: 

Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava 
Datum provedení kontroly:  21. 6. 2019 
Kontrolované období:  1. 5. 2016 – 31. 5. 2019 
Předmět kontroly: plnění povinností v oblasti pojistného, nemocenského 

a důchodového pojištění 
Závěr: žádné nedostatky nebyly zjištěny 
 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 
Datum provedení kontroly: 20. 9. 2019 
Kontrolované období: 1. 3. 2015 – 8. 9. 2019 
Předmět kontroly: Dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích 

základů a výše pojistného, dodržování termínů podávání 
přehledů a splatnosti pojistného. 

Závěr: Žádné nedostatky nebyly zjištěny. 
 

Krajská hygienická stanice MS kraje 
Datum provedení kontroly: 16. 10. 2019 
Předmět kontroly: Plnění zákonných povinností (viz soupis zákonů, nařízení 

a vyhlášek uvedených v zápisu z kontroly) v oblasti 
hygienických předpisů ve školní kuchyni. 

Zjištěné nedostatky: 1. povrch univerzálního robota v přípravně těsta byl 
poškozený. 

 2. postupy založené na zásadách HACCP neodpovídají 
skutečnosti ve frekvenci zapisování naměřených teplot 
u pokrmů. 
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Závěr: Za výše uvedené nedostatky byla organizaci na místě uložena 
pokuta ve výši 2 000 Kč, která byla uhrazena hotově 
z pokladny organizace. Škodní komise na svém zasedání 
navrhla předepsat škodu v plné výši k úhradě vedoucí školní 
jídelny z důvodu porušení povinnosti při plnění pracovních 
úkolů. Vedoucí školní jídelny škodu uhradila hotově. 

 

10.10 Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 
Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

Organizace má dle výše uvedeného zákona povinnost zaměstnávat z celkového počtu 
zaměstnanců 4 % zaměstnanců se zdravotním postižením, tj. 7,71 osob. Skutečný počet 
zaměstnávaných osob se zdravotním postižením u zaměstnavatele činí 13,76.  
Organizace za rok 2019 splnila povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 
žádný odvod do státního rozpočtu nevznikl. 
 

10.11 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

Za rok 2019 organizace zpracovala Výroční zprávu o poskytování informací s nulovými údaji. 
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11 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH 
PROGRAMŮ 

 
Škola nebyla zapojena do mezinárodních programů. 
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12 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 
Ministerstvo zemědělství prodloužilo autorizaci pro poskytování profesních kvalifikací naší 
škole pro obor Cukrář a Pekař od 20. 5. 2015 na dobu 5 let. 
 
Ve školním roce 2019–2020 neproběhly žádné profesní kvalifikace, nadále zůstávají tyto 
profesní kvalifikace v nabídce: 

− 29-001-H – Výroba chleba a běžného pečiva  

− 29-002-H – Výroba jemného pečiva  

− 29-003-E – Výroba perníku  

− 29-004-E – Výroba trvanlivého pečiva  

− 29-007-H – Výroba zákusků a dortů  

− 29-008-H – Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty  

− 29-012-H – Výroba restauračních moučníků  

− 29-013-E – Řemeslná výroba perníků  
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13 ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A REALIZOVANÝCH 
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

Projekt Gramotnosti CRPR o.p.s. 

 

Název operačního 
programu 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Název projektu Gramotnosti CRPR o.p.s. 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000612 

Žadatel / příjemce 
Centrum pro rozvoj a podporu regionů o.p.s., 
se sídlem Hamerská 314/30, 779 00 Olomouc 

Partner žadatele SŠ prof. Zdeňka Matějčka 

Finanční podíl 
příjemce 

10 514 948 Kč 

Finanční podíl 
partnera 

891 475 Kč 

Doba realizace 1/2017 – 12/2019 

 
Cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro kvalitnější podporu žáků ze socioekonomicky 
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v oborech středního vzdělávání.  
Projekt vedl k rozvoji funkční gramotnosti, rozšíření volnočasových aktivit žáků, motivaci žáků 
pro vědu, badatelské činnosti a podnikání. 
 

Popis klíčových aktivit: 

− KA1 Řízení projektu 

− KA2 Podpora funkční gramotnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oborech 
SŠ bez maturity formou projektové výuky 

− KA3 Podpora a zvyšování motivace pro studium v oborech SŠ bez maturity  
1. volnočasové aktivity pro žáky 1. a 2. ročníků zaměřené na badatelskou výuku 
2. volnočasové aktivity pro žáky 3. ročníků zaměřené na vznik fiktivní firmy 

− KA4 Evaluace 
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Část KA2 (Čtenářská a finanční gramotnost) 
Cílem této aktivity bylo na základě akčního výzkumu vytvořit a ověřit ucelený učební materiál 
pro posílení funkční gramotnosti žáků. Byly vypracovány 4 společné projekty: Banky, 
bankovní produkty, Běžný chod domácnosti, Peníze, peněžní trh, Práce a mzda. Pilotáž 
proběhla v oborech: Prodavačské práce, Stravovací a ubytovací služby, Cukrářské práce, 
Pěstování a aranžování květin a Zahradnické práce. 
 

Část KA3 (KA3. 1 Environmentální kroužek a KA3.2 Fiktivní firma) 
Do environmentálního kroužku se zapojili žáci 1. a 2. ročníků speciálních tříd naší školy. 
Kroužek byl tematicky zaměřen na oblast fyziky, konkrétně na oblast využití energie, možností 
získávání elektrické energie a využívání alternativních zdrojů elektrické energie. Žáci při 
praktických cvičeních používali stavebnici Energy Box, stavebnici Pasco a pomůcky dostupné 
na naší škole v učebně elektrotechniky  
Do kroužku Fiktivní firma byli zapojeni žáci třetích ročníků oborů Prodavačské práce 
a Stravovací a ubytovací služby. 
Kroužek Fiktivní firma podporoval u žáků rozvoj jejich podnikatelských kompetencí, žáci 
získali cenné rady a zkušenosti do praktického života a reálné práce. V průběhu projektu byly 
prezentovány na workshopech dvě fiktivní firmy – kavárna a autosalon. Žáci prováděli činnosti 
jako ve skutečné firmě, např. vyhledávali vhodné prostory, vytvořili logo firmy, navrhli nákup, 
prodej, fakturaci a účtování, pracovní pozice, marketing, atd. Stěžejní byla týmová práce 
v kroužku, podpora iniciativy a samostatnosti, vzájemná komunikace a komunikace 
se zaměstnanci bank, úřadů a navštívených firem. Propojení s praxí bylo podpořeno exkurzemi 
do podniků, úřadů a bankovních institucí. 
 

Projekt ERASMUS+ 

V červnu 2019 organizace podepsala s Domem zahraniční spolupráce grantovou dohodu pro 
projekt v rámci programu ERASMUS+ s názvem „Praxe žáků v italských podnicích pro lepší 
uplatnění na trhu práce II“ č. 2019-1-CZ01-KA102-060166. Schválená maximální částka 
grantové podpory činí 86 043 EUR. Původní termín od 3. 6. 2019 do 2. 12. 2020 bude 
prodloužen z důvodu Covid-19 o 12 měsícům tedy do prosince 2021. Projekt umožní třiceti 
žákům absolvovat odbornou praxi v ověřených italských firmách. Cílovou skupinou jsou žáci 
druhého a třetího ročníku maturitních oborů Hotelnictví a turismus, Sociální činnost, výučních 
oborů Kuchař – číšník – příprava jídel, Cukrář a Pekař. Cílem projektu je rozvoj klíčových 
kompetencí a dovedností žáků nad rámec možností běžného školního vyučování formou 
zahraniční praxe, získání pracovních zkušeností v cizojazyčném prostředí s vazbou 
na odbornou problematiku a přispění ke zlepšení kvality a posílení mezinárodní spolupráce, 
které je v souladu se strategickými dokumenty naší školy. 
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V únoru 2020 byla předložena na MŠMT žádost na financování projektu: 

Program ERASMUS+ 

Klíčová akce KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců 

Aktivita Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě 

Příjemce Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba 

Název projektu 
Praxe studentů v italských podnicích a výměna zkušeností pro lepší 
uplatnění na trhu práce  

 
Cíle projektu: 

− Rozvoj klíčových kompetencí a dovedností žáků nad rámec možností běžného školního 
vyučování formou zahraniční praxe 

− Přinést žákům možnost získat pracovní zkušenosti v cizojazyčném prostředí s vazbou  
na odbornou problematiku 

− Zvýšit kvalitu odborné praxe a přizpůsobit praktickou přípravu účastníků současným 
potřebám trhu práce 

− Přispět ke zdokonalení jazykových schopností, rozvoji komunikativních, sociálních 
a personálních kompetencí žáků 

− Inspirovat se příklady dobré praxe, přenést know-how do vzdělávacího procesu 

− Modernizovat výchovně vzdělávací proces ve směru sladění požadavků zaměstnavatelů 
a kompetencí absolventů školy 

− Seznámit účastníky s kulturou a mentalitou obyvatel Itálie, tím zvýšit mezikulturního 
povědomí 

− Využívat nástroje ECVET jako sjednocujícího evropského nástroje pro rozeznávání 
výsledků učení 

− Přispět ke zlepšení kvality a posílení mezinárodní spolupráce, které je v souladu  
se strategickými dokumenty naší školy 

Požadovaná částka: 96 700,– Euro 
Schváleno: červen 2020 
Doba realizace: 31. 12. 2020 – 30. 3. 2022 
 

Aktivity v rámci projektu z výzvy 2019 ve školním roce 2019/2020 

− Termíny aktivit byly pozměněny v souvislosti s opatřeními zavedenými k ochraně 
obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené 
koronavirem SARS-CoV-2. 
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− Dlouhodobá (tříměsíční stáž) absolventky oboru Kuchař-číšník-příprava jídel na Sardinii 
proběhla v době od 5. 7. 2020 – 4. 10. 2020.  

− Zbývající dlouhodobé aktivity pro zbývající 3 žáky budou probíhat dle možností ve školním 
roce 2020/2021. 

− Krátkodobé (čtrnáctidenní) stáže oborů Hotelnictví a turismus a Sociální činnost z jara 2020 
byly přesunuty společně se stážemi oborů Cukrář a Pekař na září 2020, kdy proběhly 
všechny najednou v době od 12. 9. 2020 – 26. 9. 2020 v Milano Marittima pro celkem 
24 žáků. 

 

Projekt OPVVV Šablony II navazující 

Účelový 
znak 

Popis projektu Závazný ukazatel Čerpání 

Nevyčerpané 
prostředky – 

převod do roku 
2020 

33063 OPVVV Šablony 2 719 807,00 810 613,96 1 909 193,04 

 
Organizace se stala příjemcem prostředků na Projekt Šablony II navazující vyhlášený MŠMT 
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  
Při realizaci projektu budou podpořeny následující oblasti: 

− osobnostně profesní rozvoj pedagogů, 

− společné vzdělávání žáků, 

− extrakurikulární/rozvojové aktivity, 

− aktivity rozvíjející ICT, 

− spolupráce s rodiči žáků, 

− spolupráce s veřejností. 
Projekt bude realizován v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021, celkové zdroje projektu činí 
2 719 807,00 Kč. 
Zřizovatel zaslal na běžný účet školy dne 13. 12. 2019 v plné výši neinvestiční dotaci 
z veřejných zdrojů. 
 

Celkové čerpání  810 613,96 Kč 
Spotřební materiál (kancelářské potřeby, toner, razítko) 16 193,01 Kč 
Učební pomůcky, odborné knihy 38 011,00 Kč 
DDHM (učební pomůcky, výpočetní technika, tiskárna) 59 791,95 Kč 
Mzdové náklady – dohody o provedení práce  511 138,00 Kč 
Cestovní náklady a školení DVPP  185 480,00 Kč 
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14 ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI 
ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ 
A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ 
VE VZDĚLÁVÁNÍ 

14.1 Spolupráce s odborovou organizací 
Po sloučení škol existují dvě odborové organizace, které se dohodly na společné kolektivní 
smlouvě, která je uzavírána na každý kalendářní rok. Kolektivní smlouva vymezuje vztahy 
mezi školou a odborovými organizacemi. 
Zástupci odborových organizací byli pravidelně zváni na rozšířené poradní sbory ředitele školy, 
pravidelně probíhala setkání ředitele školy s výbory odborových organizací. 
Přílohu Kolektivní smlouvy tvoří: Směrnice o pracovní době, Hodnocení zaměstnanců, 
Odměňování zaměstnanců, Zásady čerpání FKSP a Rozpočet FKSP. 
Po předchozím jednání s odborovými organizacemi byl zpracován a vydán Plán DVPP. 
 

14.2 Mezinárodní spolupráce a programy 
− Spolupráce s Asociací Zlatý déšť ve francouzském městě Morlaix: 

Cílem spolupráce je výměna zkušeností v oblasti vzdělávání pracovníků sociálně-
zdravotních služeb. 

− Spolupráce s Asociací CESENA v italském městě Cesena: 
Cílem spolupráce je výměna zkušeností v oblasti péče o dospělé osoby s mentálním 
postižením a autismem. 

− Spolupráce s Asociací FUTURA v italském městě Řím: 
Cílem spolupráce je výměna zkušeností v oblasti péče o osoby s poruchou autistického 
spektra (zaměstnání, bydlení). 

 

14.3 Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 
při plnění úkolů ve vzdělávání a seznam stipendií 

 – viz příloha 6. 
 
 

● ● ● 
 
Žáci, zaměstnanci a členové ŠR souhlasí s uveřejněním svých jmen v této výroční zprávě. 
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15 PŘÍLOHY 
 
Příloha č. 1 – Preventivní program školy 
Příloha č. 2 – Přehled počtu žáků podle druhu postižení a oborů ve školním roce 2019/2020 
Příloha č. 3 – Protokoly o státní kontrole 
Příloha č. 4 – Tabulky s přehledem výsledků maturitních zkoušek 
Příloha č. 5 – Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2019/2020 
Příloha č. 6 – Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů 

ve vzdělávání  
Příloha č. 7 – Další vzdělávání v rámci celoživotního učení  
Příloha č. 8 – Projekty 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 1 – Preventivní program školy 
(dříve minimální preventivní program) 
Školní rok: 2019/2020 
 

ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 
17. listopadu 1123/70 

 

Jméno a příjmení ředitele Radovan Maresz, Ing. 

Telefon a e-mail na ředitele 596 909 302, www.skolspec@sos-eridan.cz 

Jméno školního metodika prevence Martina Janoušková, Mgr. 

Telefon, e-mail 596 909 244, martina.janouskova@skolspec.cz 

Specializační studium ano 

Poradenské pracoviště ano 

 

Garant programu (lektor): Mgr. Martina Janoušková – ŠMP 

Charakteristika školy: Naše škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami v plném rozsahu. K nim patří žáci se zdravotním postižením, se zdravotním 
znevýhodněním a sociálním znevýhodněním (žáci ze znevýhodněného sociokulturního 
prostředí). Střední škola jako právnická osoba sdružuje střední školu, domov mládeže a školní 
jídelnu. Areál školy je umístěn na okraji města s dobrou dostupností hromadné dopravy. 
Je komplexem plně bezbariérových objektů a zařízení s vybavením pro teoretické a praktické 
vzdělávání, odborný výcvik a výchovu mimo vyučování, kterou tvoří domov mládeže 
a sportovní areál.  
Ke sportovnímu areálu patří dvě tělocvičny, posilovna, plavecký bazén a hřiště na plážový 
volejbal. 
V oblasti sociálního znevýhodnění věnuje škola pozornost rozšíření nabídky oborů středního 
vzdělání a středního vzdělání s maturitní zkouškou také pro příslušníky etnických 
a národnostních menšin v denní i dálkové formě vzdělávání, což patří mezi priority 
Moravskoslezského kraje v oblasti vzdělávání. Na základě doporučení školského 
poradenského zařízení a se souhlasem zřizovatele škola zřizuje funkce asistenta pedagoga. 
Ve škole pracuje Školské poradenské pracoviště pro potřeby žáků, rodičů i pedagogů. 

 
 
 



 

 

 maturitní 
z toho 
speciálních 

učební 
obory 

z toho 
speciálních 

Praktická 
škola 

Obchodní 
škola 

celkem 

počet 
tříd 

15+5 
dálkového 
studia 

4 31 22 5 2 58 

 

Počet oborů 18 

Celkový počet žáků 827 

  

I. SEZNÁMENÍ ŘEDITELE ŠKOLY S MINIMÁLNÍM PREVENTIVNÍM 
PROGRAMEM (základní pravidla realizace programu) 

Preventivní program školy je součástí školního vzdělávacího programu.  

Vychází ze současné platné školské legislativy:   
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 
školách a školských zařízeních, č. j. 21291/2010-28 se všemi přílohami. 
Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, 
č. j. - 21149/2016. 
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období  
2013–2018. 
Metodické doporučení pro práci s individuálním výchovným programem v rámci řešení 
rizikového chování žáků.  
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům 
rasismu, xenofobie a intolerance, č. j.: 14423/99-22. 
Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu, č. j. 11 691/2004-24. 
Spolupráce předškolních zařízení škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při 
vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, 
č. j. 25 884/2003-24. 
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách 
a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č. j. 37 014/2005. 
Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), zákon č. 82/2015 Sb. (novela školského zákona). 
Národní akční plán inkluzivního vzdělávání. 
Krizový plán školy. 
Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení.  

Vychází z časových, personálních a finančních investic zaměřených na nejvyšší efektivitu. 

Základem je spoluúčast učitelů na preventivní strategii zakomponované do Rámcového 
vzdělávacího programu školy. 



 

 

II. SEZNÁMIT KOLEGY S FILOZOFIÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO 
PROGRAMU A ZAPOJIT JE DO JEHO REALIZACE 

Termín Témata 

porada 
29. 9. 2019 

Seznámení s obsahem PPŠ na školní rok 2019/2020, krizovým plánem. 
Programem proti šikanování, materiálem k prevenci a řešení kyberšikany. 
upozornění na informace a dokumenty k primární prevenci umístěné na 
webových stránkách školy. 

průběžně Nabídka metodických materiálů a besed pro třídní učitele – ve sborovně, 
elektronickou formou, umístění na server učitele. 

průběžně Předložení způsobu spolupráce ve vybraných předmětech. 

průběžně Nabídka odborné literatury, videokazet, informačních a metodických materiálů 
– seznam ve sborovně, umístění na server učitele, informace elektronickou 
formou. 

 Aktuální informace budou předány písemnou (elektronickou), či ústní formou, 
nebo umístěny na webových stránkách školy. 

 Nabídka sociální diagnostiky třídy ve spolupráci se školním psychologem. 
Nabídka intervence ve třídách podle potřeby TU nebo situace. 
Nabídka stmelovacích programů. 

 
III. ZAJISTIT PRŮBĚŽNOU SPOLUPRÁCI S VÝCHOVNÝM PORADCEM 

V rámci termínů výchovné komise. 

Účast ŠMP proběhne podle potřeby. 

V průběhu školního roku budou řešeny aktuální problémy podle potřeby. 

 
IV. SPOLUPRÁCE SE ŠKOLSKÝM PORADENSKÝM CENTREM 

V rámci dohodnutých termínů. 

Pravidelné schůzky ŠPP s ředitelem školy. 

Seznamovací dopoledne pro žáky I. ročníků. 

Řešení aktuálních problémů podle potřeby. 

Spolupráce při diagnostice sociálního klimatu třídy. 

Skupinová práce se třídou podle potřeby – intervence, stmelovací programy. 

Vytvoření týmu k řešení výskytu kyberšikany. 

Prevence předčasných odchodů žáků I. ročníků – průběžné sledování. 

Metodická podpora při tvorbě třídních pravidel. 

Metodická podpora pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování. 



 

 

V. ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 
Školní psycholog: 
Mgr. Jana Matochová Ph.D.  kabinet č. S/10  tel. 596 909 213 

Výchovný poradce, speciální pedagog:  
Mgr. Kateřina Teuerová   kabinet č. A/7   tel. 596 909 256 

Výchovný poradce: 
Ing. Karla Puffová   kabinet č. A/4   tel. 596 909 264 

Výchovný poradce, školní metodik prevence: 
Mgr. Martina Janoušková   kabinet č. S/7   tel. 596 909 244 

Speciální pedagog  
Mgr. Eva Sedlačíková   kabinet B6, A/9a  tel. 596 909 214 
 
VI. AKTIVITY PRO ŽÁKY 
A. tematické bloky s dětmi 

Výchovné pořady třída lektor datum 

Seznamovací 
dopoledne 

I. ročníky všech oborů školní psycholog, 
školní metodik 
prevence 

září, říjen 2019 

Drogy a já II. ročníky M, H oborů prožitkový program 
Renarkon 

listopad 2019 

Drogy a já, Vztahy 
v kolektivu 

I. +II. ročníky E, C, J 
oborů  

prožitkový program 
 

listopad 2019 

Komunikace, 
Tolerance a akceptace 
menšin 

I. +II. ročníky M, H 
oborů  

prožitkový program 
Renarkon 

březen 2020 

Komunikace a vztahy, 
Sexualita a vztahy 

I. +II. ročníky E, C, J 
oborů 

prožitkový program 
 

březen 2020 

Tolerance a akceptace 
menšin 

II. ročníky M, H oborů  
 

prožitkový program 
Renarkon 

březen 2020 

Problematika AIDS III. ročníky SČ, PH, SP, 
UO, PS 

prezentace DVD  
Synkopa imunity 

Průběžně 

Sexuální výchova ve všech ročnících prezentace DVD průběžně 

Problematika 
kyberšikany 

ve všech ročnících PowerPoint, DVD, 
internetové stránky 

průběžně 

Webinář HIV ve všech ročnících vysílání ČT1 průběžně 

 



 

 

Preventivní aktivity v rámci výuky 

Téma třídy předměty 

Šikana ve všech ročnících  
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, DEJ 

Komunikace, asertivita ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, PPK 

Zdravý životní styl ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ZDN, 
ČJL, DEJ 

Poruchy příjmu potravy ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, PPK 

Duševní hygiena ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL 

Zvládání životních těžkostí ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, 
DEJ, TEV 

Sebevýchova, sebereflexe ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, 
DEJ, TEV 

Drogová problematika ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL 

Rasová a jiná diskriminace ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, DEJ 

Xenofobie a rasismus ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL 

Kriminalita ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, ICT, 
PSP 

Delikvence, kriminalita 
mládeže 

ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL 

Netolismus (virtuální drogy) 
a patologické hráčství  

ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ČJL, ICT, 
PSP 

Agresivita ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ČJL 

Ohrožování mravní výchovy 
mládeže 

ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, ICT, 
PSP 



 

 

Domácí násilí ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL 

Úmluva o právech dítěte ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, ICT, 
PSP 

Kyberšikana, stalking, 
netolismus, nomofobie 

ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, ICT, 
PSP 

Sebepoškozování ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL 

Závislost na politickém 
a náboženském extremismu 

ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, ICT, 
PSP 

Onemocnění HIV/AIDS ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, PPK 

Sport a doping ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, TEV 

Životní cíle a žebříček hodnot ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL 

Týrání a zneužívání dětí, 
včetně komerčního 
sexuálního zneužívání. 
Syndrom CAN 

ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, ICT, 
PSP 

Podrobnější analýza umístěna na webových stránkách školy. 
 

Témata rizikového chování v rámci třídnických hodin 

Práce se třídou 

Drogová závislost. 

Problematika šikany, kyberšikany. 

Rizikové sexuální chování, rizikové chování a jeho právní dopady. 

Výchova k toleranci, Rasová a jiná diskriminace. 

Kriminalita mládeže. 

Zdravý životní styl. 

Komunikace, asertivita. 



 

 

Zvládání životních těžkostí, sebepoškozování, sociální dovednosti, prevence suicidálního 
chování. 

Doporučení při ozbrojeném útoku a výhrůžném telefonátu. 

Rizika facebooku, závislost na mobilních telefonech. 

Posměch ve škole, Efekt přihlížejícího, Jak se vyhnou srovnávání žáků, Jak přistupovat k 
dítěti v pubertálním vzdoru, Jak přistupovat k FOMO, Školský ombudsman – jeho poslání a 
role, Šikana učitele, Obecné metodické postupy uplatňované při vzdělávání žáků s PAS. 

 

B. jednorázové akce 

Besedy třídy lektor termín 

Cyberbully 1.–4. ročníky Mgr. M. Janoušková 3. 9. 2019 

Volné téma podle potřeby školy  bude upřesněno 

Beseda s Policií ČR podle potřeby školy  bude upřesněno 

Sportovní den podle potřeby školy  bude upřesněno 

Projektový den podle potřeby školy pracovníci Diakonie bude upřesněno 

Den dětí podle potřeby školy  červen 2020 

Soutěže podle potřeby školy  průběžně 

 

Ostatní akce    

Evropské dny handicapu SČ, HT aktivní účast říjen 2019 

Světový den antikoncepce všichni žáci propagační materiál informační  26. 9. 2019 

o.s. FOD, Mensana dobrovolníci osobní asistence průběžně 

Centrum rané péče dobrovolníci osobní asistence průběžně 

Vybrané MŠ dobrovolníci pomoc při akcích průběžně 

OS Výzva dobrovolníci pomoc při akcích průběžně 

Humanitární sbírky dobrovolníci dle nabídky průběžně 

Sportovní akce  všichni žáci upřesnění v průběhu šk. roku průběžně 

Kulturní akce všichni žáci upřesnění v průběhu šk. roku průběžně 

Den řemesel všichni žáci prezentace výrobků a oborů květen 2020 



 

 

Kariérové poradenství převážně 4. roč. návštěva DOD VŠ, VOŠ, 
besedy, Sokrates – informace, 
brožurky, konzultace 

průběžně 

Integrovaný záchranný 
systém 

všichni žáci  průběžně 

Diakonie, dobrovolnická 
činnost 

žáci oboru SČ Projektový den, DOD průběžně 

ADRA, dobrovolnická 
činnost 

žáci oboru SČ semináře  

Spolupráce se studentskou 
radou 

všichni žáci konzultační schůzky, zapojení 
do Parlamentu dětí a mládeže 
města Ostravy, předávání 
informačních materiálů, 
pozvánek na akce apod 

průběžně 

 
Kroužky 

Florbal vozíčkářů FBC ABAK – Ostrava 

Boccia 

Terapeutická dílna Ergoterapie 

Terapeutická dílna Muzikoterapie 

Terapeutická dílna SRT 

Podrobnější údaje o aktivitách jednotlivých oborů a ročníků jsou k dispozici ve výroční zprávě 
školy. 

Školní časopis: www.skolspec.cz 
 
C. stanovení konzultačních hodin  

čas kontakt 

kabinet S/7 
pátek 10,00 – 11,00 hod. 

tel. 596 909 244. martina.janouskova@skolspec.cz – možnost 
porady a konzultací elektronickou poštou, aktuální problémy je 
možno řešit po domluvě kdykoliv 

 
D. zřízení schránky s dotazy 

místnost  

vedle kabinetu S/7 Odpovědi na anonymní dotazy budou vyvěšeny na nástěnce 

 Elektronická schránka důvěry na webu školy 

http://www.skolspec.cz/
mailto:martina.janouskova@skolspec.cz


 

 

VII. METODICKÉ POMŮCKY, INFORMACE, KONTAKTY 
A. vytvoření knihovny, videotéky, fonotéky a propagačního materiálu pro potřeby preventisty 
a ostatních pedagogů 

zřízeno místo forma 

1. 9. 2019 sborovna 
server učitele 

Informační materiály, seznam videokazet a DVD, seznam 
odborné literatury 

1. 9. 2019 kabinet Knihovna, videotéka 

 www školy 
server učitele 

Krizový plán, Program proti šikanování 

 kabinet Propagační materiál, letáčky, plakáty 

 www školy Informační zdroje – odkazy na webové stránky 

 www školy 
server učitele 

Kyberšikana, metodické materiály pro učitele 

 www školy Stalking 

od 29. 2. 2013 www školy Interaktivní výukový program Drogy trochu jinak 

 
B. Zřízení nástěnky 

termín místo téma 

září vestibul SŠ Světový den antikoncepce 

16. 10. 2019  Světový den výživy 

11. 11. 2019  Den boje proti drogám 

16. 11. 2019  Mezinárodní nekuřácký den 

1. 12. 2019  Světový den proti AIDS 

7. 4. 2020  Světový den zdraví 

průběžně  Aktuální informace 

 
C. shromáždění všech dostupných informací o institucích, organizacích a odbornících, kteří 
v oblasti protidrogové prevence působí v okrese 

zřízeno  místo obsah 

12. 9. 2019 sborovna, webové stránky 
školy, server učitele 

Seznam institucí a organizací 

12. 9. 2019 kabinet Nabídka výchovných pořadů, výcvikových kurzů 



 

 

VIII.  AKTIVITY PRO PEDAGOGY (přednášky, kurzy, dotazníky, informační 
materiály) 

místo forma téma 

31. 10. 2019 seminář Učitel jako oběť? 

sborovna, web školy, 
elektronická pošta 

písemná Informační materiály, témata besed, informační zdroje 

sborovna, web školy písemná Mezipředmětová spolupráce 

přednáškový sál pedagogické 
porady 

Vyhodnocení dotazníků, aktuální informace 
z odborného tisku, novin a internetu 

sborovna, 
elektronická pošta 

písemná Nabídka výchovných pořadů 

sborovna, 
elektronická pošta 

písemná Nabídka vzdělávacích kurzů, školení a seminářů 

přednáškový sál beseda Kyberšikana 

přednáškový sál beseda Dle požadavků pedagogů a aktuální nabídky 

web školy, server 
učitele elektronická 
pošta 

 Metodické materiály 

 
IX. AKTIVITY PRO RODIČE 
Informovat školskou radu a získat podporu (nejlépe finanční) 

Informace pro rodiče 
Prokazatelné poučení 
o dokumentech k primární 
prevenci 

19. září 2019 Třídní schůzky pro rodiče prvních 
ročníků 
Webová stránka školy  

schůze Školské rady  Seznámení s filosofií PPŠ 

beseda pro rodiče upřesnění 
během roku 

Dle vybraného tématu 

sekundární prevence dle potřeby Poradenská pomoc, krizová intervence 

 

Informovat rodiče o záměrech a způsobech realizace programu (schůzky rodičů, zápis do žák. 
knížek, místní tisk, webové stránky školy) 

forma plán obsah 

ústní, 19. září 2019 Informace pro rodiče  



 

 

webové stránky školy Program proti šikanování, Krizový plán 
PPŠ, Školní strategie prevence 

beseda upřesnění během roku Dle vybraného tématu 

 
X. SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ODBORNÍKY (PPP, lékaři, nízkoprahová 
zařízení, OPD, OHS, policie městská i státní, okresní protidrogový koordinátor) 

Instituce forma spolupráce poznámky 

PPP, krajský metodik prevence Konzultace  

Centrom konzultace, besedy  

AZhelp konzultace, besedy  

OSPOD MÚ konzultace  

Městská policie, Policie ČR konzultace, beseda  

Renarkon o.p.s. konzultace, beseda  

Krizové centrum pro rodinu a děti konzultace, beseda  

Pavučina konzultace, beseda  

Stonožka návštěva, spolupráce  

Centrum sociálních služeb Ostrava návštěva, beseda  

Diagnostický ústav – SVP Ostrava návštěva, beseda  

Dětský psychiatr, psycholog konzultace  

Diakonie Ostrava návštěva, beseda, 
projektový den 

 

Mental café návštěva  

Bílý nosorožec beseda  

 

XI.  VOLNÝ ČAS, STÁTNÍ SPRÁVA, MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA 
A. spolupráce s orgány státní správy místní samosprávy a institucemi zabývajícími se využitím 
volného času dětí a mládeže 

Instituce (jméno) forma spolupráce 

Centrum M. Magone návštěva, beseda 

Salesiánské středisko Don Bosko návštěva, beseda 

o. s. Faust návštěva, praxe žáků 



 

 

Diakonie návštěva, spolupráce 

Ranarkon návštěva, spolupráce, programy 

FOD návštěva, spolupráce, osobní asistence při akcích 

Vzájemné soužití praxe žáků 

o. s. S.T.O.P. beseda 

Bílý kruh bezpečí, Intervenční 
centrum 

beseda 

o. s Centrom exkurze, praxe žáků, spolupráce 

Probační a mediační služba ČR beseda 

Centrum sociálních služeb Ostrava 
o.p.s 

besedy, přednášky, praxe žáků 

Linka důvěry beseda 

Podané ruce besedy, spolupráce 

Stonožka besedy, spolupráce, praxe žáků 

Centrum pro rodinu a sociální péči 
OASA 

besedy, spolupráce 

Bílý nosorožec besedy 

 

B. DDM, sportovní a zájmové organizace, nadace, obecní úřady všech úrovní, úřady práce 

Instituce (jméno) forma spolupráce 

Úřad práce beseda 

o.s. ABAK sbírky, sportovní a společenské akce  

o.s. FOD osobní asistence 

o.s. Duhový klíč sbírky, sportovní a společenské akce 

DC ADRA Ostrava  veřejné sbírky, besedy, dobrovolnictví 

Komunitní plánování města 
Ostravy 

výpomoc žáků při akcích 

ADRA – dobrovolnické centrum zapojení žáků do dobrovolnické činnosti 

 
 



 

 

XII. PROPAGACE (místní a regionální tisk, TV, školní časopis, rozhlas) 

Téma Forma propagace 

Mezinárodní den boje proti AIDS Školní rozhlas, regionální tisk 

Dokumentace o jednotlivých akcích školy Školní kronika, www.skolspec.cz 

 

XIII. RIZIKOVÉ OBLASTI VE ŠKOLE 

Velký počet žáků a velké prostory školy 

Riziková místa – vchod do školy pro žáky, dvůr školy, WC chlapců i dívek na budově E 
a WC dívek i chlapců u kantýny 

 

XIV. ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ 

dle platných školských dokumentů 

Školní řád, Krizový plán, Program proti šikanování 

Směrnice ředitele č. 11/2017 Řešení problémů spojených s užíváním návykových látek 
a alkoholu žáky 

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol  
a školských zařízení, č. j. - 21149/2016 

Příkaz ředitele pro zaměstnance školy – Řešení konzumace tabákových výrobků u žáků 
ve škole 

Traumatologický plán 

 
XV. Konzultace, krizová intervence 
Ve spolupráci s VP, TU a ŘŠ budou průběžně poskytovány žákům a jejich rodičům konzultace 
v problémech rizikového chování žáků. 

 
XVI. Školní metodik prevence 

Specializační studium Výchovné poradenství pro ZŠ a SŠ, PdF Ostravské univerzity. 
Program pro kvalifikované výchovné poradce k rozšíření jejich kompetencí v rámci DVPP.  
Specializační studium prevence sociálně patologických jevů pro metodiky prevence na OU. 

PdF Univerzity Palackého v Olomouci, učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SŠ, 
ukončeno státní závěrečnou zkouškou. 

Členka Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. 
Členka České Asociace školních metodiků prevence. 

http://www.skolspec.cz/


 

 

Členka Asociace výchovných poradců. 
Členka Profesní komory sociálních pracovníků. 
Členka Komunitního plánování sociálních služeb Ostrava, pracovní skupina Děti a rodina. 

Krizová intervence, výcvikový kurz (40 hodin), I.E.S., Sdružení podané ruce o. s., Brno, 
Diagnostika vztahů v třídním kolektivu, intervenční a preventivní programy (výcvikový 
seminář). 
Rodinná terapie, výcvikový kurz (48 hodin).  
Modulový vzdělávací program Výchovné a kariérové poradenství, způsobilost pracovat 
v Learning Management systému Oracle iLearning, NÚOV, Praha. 

 
XVII. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 
Výsledky dotazníkových šetření – webové stránky školy. 
Krizový plán školy – viz webové stránky školy, server učitelé. 
Program proti šikanování – viz webové stránky školy, server učitelé. 
Školní preventivní strategie na období 2015–2019, server učitelé. 
Školní preventivní strategie.  
Program poradenských služeb. 
Vlastní hodnocení školy za období 2016–2019. 
SWOT analýza rizikového chování žáků. 
Opatření k předčasným odchodům žákům ze školy. 
Výsledky online dotazníkového šetření pro žáky „Identifikace rizikových oblastí  
u dospívajících“, „Škola a šikana“, „Klima třídy“ – server učitelé. 
 

XVIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
Tento dokument je zveřejněn na www.skolspec.cz , na serveru: učitele a ve sborovně 
na nástěnce (budova E, přízemí). 
Zaměstnanci a žáci jsou prokazatelně seznámeni s dokumenty k primární prevenci a třídní 
učitelé informují o těchto dokumentech zákonné zástupce žáků zápisem do žákovských knížek. 
Evaluace probíhá formou on-line výkaznictví https://www.preventivni- aktivity.cz/index.php. 
Příloha č. 1 Návrh na akce pořádané v rámci prevence projevů rizikového chování  
 

Zpracovala:         Mgr. M. Janoušková 
 
PPŠ předložen řediteli, v plném rozsahu schválen:   Ing. Radovan Maresz 
 
Datum: 9. 9. 2019 

http://www.skolspec.cz/


 

 

Příloha č. 2 – Přehled počtu žáků podle druhu postižení a oborů ve školním roce 2019/2020 

Přehled počtu žáků podle druhu postižení a oborů vzdělání ve školním roce 2019/2020 (k 30. 9. 2019) 
 

Obor vzdělání Mentální 
postižení 

Tělesné 
postižení 

Zrakové 
postižení 

Sluchové 
postižení 

Vada 
řeči VPU VPCH PAS Více 

vad 

Celkem 
žáků se 

SVP 

18-20-M/01 
Informační technologie 

0 8 1 0 6 2 6 16 0 39 

75-41-M/01  
Sociální činnost 

0 6 1 0 2 7 2 1 0 19 

65-42-M/01 
Hotelnictví 1. – 3. roč. 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

5-51-H/01 
Kuchař-číšník-příprava 
jídel 

2 0 0 1 2 2 3 1 0 11 

29-53-H/01 
Pekař 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

29-54-H/01 
Cukrář  

2 2 0 1 2 1 1 0 0 9 

Celkem žáků v H, M 
oborech: 4 16 2 2 13 13 12 18 1 81 

 



 

 

Obor vzdělání Mentální 
postižení 

Tělesné 
postižení 

Zrakové 
postižení 

Sluchové 
postižení 

Vada 
řeči VPU VPCH PAS Více 

vad 

Celkem 
žáků se 

SVP 

29-51-E/01 
Potravinář výroba 

10 1 0 0 4 0 4 1 3 23 

41-52-E/01 
Zahradnické práce 

5 1 0 0 1 2 1 7 6 23 

41-52-E/01 
Zahradnické práce 
(Pěstování 
a aranžování květin) 

10 2 0 0 2 0 4 7 7 32 

75-41-E/01 
Pečovatelské služby 

14 1 0 0 4 1 2 6 5 33 

69-54-E/01 
Provozní služby 

13 0 0 0 0 0 1 4 7 25 

33-58-E/01 
Zpracovatel přírodních 
pletiv 

10 2 0 0 1 0 0 4 11 28 

66-51-E/01 
Prodavačské práce 

24 1 0 0 3 0 2 2 1 33 

65-51-E/01 
Stravovací a ubytovací 
služby 

11 1 0 1 2 1 2 3 3 24 

 
 



 

 

Obor vzdělání Mentální 
postižení 

Tělesné 
postižení 

Zrakové 
postižení 

Sluchové 
postižení 

Vada 
řeči VPU VPCH PAS Více 

vad 

Celkem 
žáků se 

SVP 

78-62-C/02 
Praktická škola 
dvouletá 

8 0 0 0 0 0 0 8 11 27 

78-62-C/01 
Praktická škola 
jednoletá 

2 0 0 0 0 0 0 2 2 6 

63-51-J/01 
Obchodní škola 

2 5 1 0 0 1 0 3 3 15 

Celkem žáků v E, C 
a J oborech: 109 14 1 1 17 5 16 47 59 269 

Celkem žáků se SVP 
ve škole 113 30 3 3 30 18 28 65 60 350 

 
Mgr. Eva Sedlačíková, školní speciální pedagog 
Mgr. Kateřina Teuerová, školní speciální pedagog 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 3 – Protokoly o státní kontrole 

Kontrola z ČŠI v tomto školním roce neproběhla žádná. 
 
 



 

 

Příloha č. 4 – Tabulky s přehledem výsledků maturitních zkoušek 

Přehled výsledků MZ v termínu jarním (jaro 2020) 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch přihlášen
ých 

maturujíc
ích DT PP ÚZ 

Sp
ol

eč
ná

 

ČJ 

IT 
18-20-
M/01 

10 10 6 x 10 4,100 

SČ 
75-41-
M/01 

42 41 21 x 37 3,829 

HT 
65-42-
M/01 

20 20 17 x 20 3,250 

SČ 
75-41-
M/01 

Dálková 
forma 

vzděláván
í 

10 10 3 x 9 4,222 

AJ 

IT 
18-20-
M/01 

9 9 9 x 9 1,889 

SČ 
75-41-
M/01 

35 35 23 x 34 3,229 

HT 
65-42-
M/01 

19 19 16 x 16 2,211 

SČ 
75-41-
M/01 

Dálková 
forma 

vzděláván
í 

7 7 4 x 7 4,143 

M 

IT 
18-20-
M/01 

1 1 0 x x 5,000 

HT 
65-42-
M/01 

1 1 0 x x 5,000 

SČ 
75-41-
M/01 

7 6 1 x x 4,833 

SČ 
75-41-
M/01 

Dálková 
forma 

vzděláván
í 

3 2 1 x x 4,000 

Pr
of

ilo
vá

 

HDW IT 
18-20-
M/01 

10 10 x x 9 3,100 
OPS 10 10 x x 8 3,300 
SPR 10 10 x x 6 3,200 



 

 

SPL SČ 
75-41-
M/01 

42 41 x x 39 1,976 
SOP 42 41 x x 39 1,878 
PPK 42 41 x x 38 1,634 
EKP HT 

65-42-
M/01 

20 20 x x 20 2,400 
HOP 20 20 x x 20 1,700 
SPR 20 20 x x 20 2,550 
SOP SČ 

75-41-
M/01 

Dálková 
forma 

vzděláván
í 

10 10 x x 9 2,100 

PSM 10 10 x x 9 2,300 

PPK 

10 10 x x 9 2,000 

 
 
 
 
 

Přehled výsledků MZ v termínu podzimním (podzim 2020) 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

Sp
ol

eč
ná

 

ČJ 

IT 
18-20-M/01 4 4 2 x x 4,500 

SČ 
75-41-M/01 21 21 11 x 2 4,238 

HT 
65-42-M/01 3 3 2 x x 3,667 

SČ 
75-41-M/01 

Dálková forma 
vzdělávání 

6 6 5 x x 3,667 

AJ 

SČ 
75-41-M/01 11 11 4 x x 4,455 

HT 
65-42-M/01 3 3 1 x x 4,667 

SČ 
75-41-M/01 

Dálková forma 
vzdělávání 

2 2 0 x x 5,000 

M 

IT 
18-20-M/01 1 1 0 x x 5,000 

SČ 
75-41-M/01 6 6 1 x x 4,667 

HT 
65-42-M/01 1 1 0 x x 5,000 

SČ 
75-41-M/01 

Dálková forma 
vzdělávání 

1 1 0 x x 5,000 

Pr
of

ilo
vá

 SPL 
SČ 

75-41-M/01 

2 2 x x 2 3,000 
SOP 2 2 x x 2 3,000 
PPK 3 3 x x 2 3,333 

HDW 1 1 x x 0 5,000 



 

 

OPS IT 
18-20-M/01 

2 2 x x 1 4,500 
SPR 4 4 x x 4 3,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2019/2020 

Obor Termín 
Jarní termín Podzimní termín 

prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl prům. 

prospěch prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl prům. 

prospěch 

IT 
řádný 2 1 7 3,180 x x x x 

opravný x x x x 5 0 2 3,229 

SČ 
řádný 10 6 25 2,556 x x x x 

opravný x x x x 11 0 14 2,712 

HT 
řádný 14 1 5 2,450 x x x x 

opravný x x x x 2 0 3 2,500 
SČ 

(DFV) 
řádný 2 0 7 2,896 x x x x 

opravný x x x x 3 0 3 2,800 

Vysvětlivky použitých zkratek 
DT didaktický test 

PP  písemná práce 

ÚZ ústní zkouška 

Obory středního vzdělání 

IT Informační technologie 

SČ Sociální činnost 

HT Hotelnictví 

SČ (DFV) Sociální činnost (dálková forma vzdělávání) 

Povinné zkoušky (předměty) 

HDW Hardware 

OPS Operační systémy 

SPR Soubor odborných předmětů (praktická zkouška) 

SOP Sociální péče 

SPL Sociální politika 



 

 

EKP Ekonomika a podnikání 

HOP Hotelový provoz 

PSM Práce s menšinami 

PPK Přímá péče o klienta (praktická zkouška) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled výsledků opravných a náhradních zkoušek za školní rok 2015/2016 

Obor Termín 
Jarní termín (jaro 2020) Podzimní termín (podzim 2020) 

prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl přihlášených prospěl prospěl 

s vyzn. neprospěl přihlášených 

IT 
18-20-
M/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný x x x x 0 0 1 1 

Vysvětlivky použitých zkratek 
Obory středního vzdělání  

IT Informační technologie 

Přehled výsledků opravných a náhradních zkoušek za školní rok 2017/2018 

Obor Termín 
Jarní termín (jaro 2020) Podzimní termín (podzim 2020) 

prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl přihlášených prospěl prospěl 

s vyzn. neprospěl přihlášených 

SČM 
(DFV) 
75-41-
M/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný 0 0 1 2  
(1x omluva) x x x x 

Vysvětlivky použitých zkratek 
Obory středního vzdělání  

SČM (DFV) Sociální činnost pro národnostní menšiny (dálková forma vzdělávání) 

Přehled výsledků opravných a náhradních zkoušek za školní rok 2018/2019 

Obor Termín 
Jarní termín (jaro 2020) Podzimní termín (podzim 2020) 

prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl přihlášených prospěl prospěl 

s vyzn. neprospěl přihlášených 

IT 
18-20-
M/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný 0 0 1 1 x x x x 



 

 

SČ 
75-41-
M/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný 4 0 8 13  
(1x omluva) 2 0 3 5 

HT 
65-42-
M/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný 3 0 1 4 1 0 0 1 

PAS 
(DFV) 
75-31-
M/02 

řádný x x x x x x x x 

opravný 1 0 1 2 0 0 1 1 

Vysvětlivky použitých zkratek 
Obory středního vzdělání 

IT Informační technologie 

SČ Sociální činnost 

HT Hotelnictví 

PAS (DFV) Pedagogika pro asistenty ve školství (dálková forma vzdělávání) 

 



 

 

Příloha č. 5 – Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 
2019/2020 

Testování žáků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou 
se v tomto školním roce nekonalo. 
 
 



 

 

Příloha č. 6 – Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 
při plnění úkolů ve vzdělávání  

Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků 

Počet firem 
Dlouhodobě spolupracující firmy 
(uveďte názvy firem, v případě jejich velkého počtu stačí uvést firmy 
z hlediska spolupráce nejvýznamnější) 

38 Quality Hotel Ostrava City**** 
Hotel CLARION KONGRES HOTEL Ostrava 
Lázně Klimkovice Aqua Klim, s. r. o. 
Restaurace ADAGIO 
Restaurace AURA 
Restaurace AURA SAREZA 
Restaurace Třebovický mlýn 
Restaurace PALETA 
Restaurant & music club GARAGE 
Resaurace Třebovická Role 
Kavárna Elektra 
Restaurace „U Radnice“ 
Restaurace Pod Muzeem 
TESCO Stores CR a.s. 
Cukrárna Žídek Hlučín 
Pekaři a spol. 
Pekařství Velička Petřkovice 
Zahradnictví Poruba, s.r.o. 
Střední zahradnická škola Ostrava, přísp. org. 
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, přísp. org. 
Centrum sociálních služeb Poruba, p.o.  
Soukromá ZŠ speciální pro žáky s více vadami Ostrava s.r.o. 
MŠ Ostrava-Poruba, Čs. Exilu 67 
ZŠ a MŠ Ukrajinská, přísp. org. 
RENARKON, o.p.s. 
Domov pro seniory Kamenec p.o 
ČSSZ Ostrava 
Domov pro seniory SLUNEČNICE 
Domov pro seniory SLUNÍČKO 
Středisko pracovní rehabilitace L. Podéště 
Úřad práce Ostrava 



 

 

Charita Ostrava, Ostrava-Vítkovice 
Občanské sdružení společně Jekhetane, Ostrava-Poruba 
Církevní středisko volného času Sv. Jana Boska, Havířov 
Městská nemocnice Ostrava 
Dodávky automatizace spol., s.r.o., Ostrava-Vítkovice 
CS21 Nexnet, s.r.o., Ostrava 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba 

 
 

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů 
ve vzdělávání 

Spolupracující 
partner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce 

Profesní 
organizace  

  

Podnikatelský svaz 
pekařů a cukrářů 

U učebních oborů – Cukrář, Pekař, 
Potravinářská výroba – podpora při propagaci 
školy v periodiku vydávaném svazem, vysílání 
odborníku z praxe při závěrečných zkouškách, 
možnost zprostředkování zaměstnání pro 
absolventy v rámci republiky, 

Podpora při pořádání 
soutěží, zasílání 
odborných publikací 
a periodik z oboru, 
účast na odborných 
akcích 

Asociace kuchařů 
a cukrářů ČR 
 
UNIHOST Ostrava 
 
Česká barmanská 
asociace CBA 
 
AHR Asociace 
hotelů a restaurací 

Studijní obor Hotelnictví a turismus 
U učebních oborů – Kuchař-číšník-příprava 
jídel, 
Stravovací a ubytovací služby, Cukrář, Pekař, 
Potravinářská výroba 
Pořádání soutěží a podpora při účasti na 
odborných soutěžích AHOL CUP, Gastro 
Bidvest cup, Moravský kuchař, vysílání 
odborníků z praxe při závěrečných zkouškách, 
pořádání odborných seminářů a kurzů – 
Barista, Barmanských kurzů, vyřezávání 
ovoce a zeleniny – kurz Carvingu, 

Podpora při pořádání 
soutěží, zasílání 
odborných publikací 
a periodik z oboru, 
účast na odborných 
akcích 

 
 
 
 
 



 

 

Firmy 
(jiné formy 
spolupráce než 
zajišťování 
praktického 
vyučování)  

  

0 -  

Další partneři 
(např. úřad práce, 
obec…) 

  

0 -  

 

Stipendia žáků 

Počet udělených 
stipendií Firmy poskytující stipendium 

0 - 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 7 – Další vzdělávání v rámci celoživotního učení  

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které Vaše 
škola pořádá)  

Ano/Ne* 
Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní 
kvalifikace) 

Ano/Ne* Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

Ano/Ne* Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

Ano/Ne* Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání) 

Ano/Ne* Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

Ano/Ne* Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

Ano/Ne* Vzdělávání seniorů 

Ano/Ne* Občanské vzdělávání 

Ano/Ne* Čeština pro cizince 

Ano/Ne* Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Ano/Ne* Jiné – vypište:……………………………. 

*Nehodící se škrtněte 

 
 
 
 



 

 

Příloha č. 8 – Projekty 

Projekty již v realizaci: 

Název 
projektu 

Operační 
program/Zdroj 
financování 

Registrační číslo projektu 

Role školy/ŠZ 
v projektu – 
příjemce/partner 

(v případě, že škola je 
partner, uvést příjemce) 

Rozpočet 
projektu 
(v případě partnerství 
také částka, která 
připadá na školu) 

Obsah/Cíle 
projektu 

Období 
realizace  

Praxe žáků 
v italských 
podnicích pro 
lepší uplatnění 
na trhu práce II. 

ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA102-060166 příjemce 86 043 EUR 

Mobilita žáků 
a pracovníků 
v odborném 
vzdělávání 
a přípravě. 

3. 6. 2019 –
02. 12. 2020 

Gramotnost 
CRPR o.p.s. 

Výzkum, vývoj 
a vzdělávání  CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000612 

příjemce 
Centrum pro rozvoj 
a podporu regionů o.p.s., 
se sídlem Hamerská 
314/30, 779 00 Olomouc 
 
Škola je partner 

10 514 948 Kč 
 
 
 
 
891 475,20 Kč 

Podpora funkční 
gramotnosti žáků 
s SVP v oborech 
středního vzdělání 
bez mat. zkoušky 
formou projektové 
výuky. Podpora 
a zvyšování 
motivace pro 
studium. 

1/2017 – 
12/2019 



 

 

Nově zahájené projekty: 

Název 
projektu 

Operační 
program/Zd
roj 
financování 

Registrační číslo projektu 

Role školy/ŠZ 
v projektu – 
příjemce/partner 
(v případě, že škola je 
partner, uvést příjemce) 

Rozpočet 
projektu 
(v případě partnerství 
také částka, která 
připadá na školu) 

Obsah/Cíle 
projektu 

Období 
realizace  

Projekt Šablony 
II navazující 

Výzkum, vývoj 
a vzdělávání CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0014106 příjemce 2 719 807,00 Kč 

Personální podpora. 
Osobnostně sociální 
a profesní rozvoj 
pedagogů SŠ 
prostřednictvím 
DVPP, odborných 
stáží, apod. 
Extrakurikulární 
a rozvojové aktivity 
SŠ: Kluby pro žáky, 
podpora žáků 
ohrožených školním 
neúspěchem, 
projektové dny ve 
škole. 

1. 9. 2019 – 
31. 8. 2021 
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