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VÝROČNÍ  ZPRÁVA O  ČINNOSTI  ŠKOLY 

ZA ŠKOLNÍ ROK  2014–2015 
 

 

Na základě vyhlášky č. 25/2009 Sb. ze dne 10. července 2009 ve znění platných předpisů 

škola zpracovává výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014–2015.  
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a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

NÁZEV A SÍDLO 

 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Olomouc  spol. s r. o. 

Řepčínská 239/101, 779 00  Olomouc-Řepčín 

IČ:   25 377 655 

IZO:   018 468 012 

Tel., fax: 585 411 935, 603 864 891 

www.skolaodborna.cz 

e-mail: skola@skolaodborna.cz 

 

SOŠ Olomouc spol. s r. o. je od roku 2009 Fakultní školou PdF UP v Olomouci. 

 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Škola byla zařazena  do sítě škol rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy   

České republiky dne 27. 6. 1991, č. j. 18559/91- 21. 

Poslední zařazení do sítě škol rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy       

České republiky ze dne 28. 2. 2006 pod č. j. 5154/06-21. 

Poslední výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 1. 3. 2006. 

Původní adresa školy byla Olomouc, Jiřího z Poděbrad 13. Zde v objektu Slovanského 

gymnázia Olomouc zajišťovala škola výuku v prvním školním roce své existence, ve školním 

roce 1991/1992. 

Od 1. září 1992 je sídlo školy na nynější adrese. 

 

IČ:       25 377 655  

IZO:                     018 468 012  

IZO RED:            600 017 141 

 

Právní forma:      společnost s ručením omezením  

Forma hospodaření:   podnikatelský subjekt 

 

Ředitel:                RNDr. Hana Blahová 

 

ZŘIZOVATEL 

 

Zřizovatelé školy:  RNDr. Hana Blahová 

   Mgr. Ivana Stejskalová 

 

Jednatelé Střední odborné školy Olomouc spol.  s r. o.:  RNDr. Hana Blahová 

      Mgr. Ivana Stejskalová 

 

                                     

 

 

http://www.skolaodborna.cz/
mailto:skola@skolaodborna.cz
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POSTAVENÍ A POSLÁNÍ ŠKOLY 

 

Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o.  je střední škola, která rozvíjí vědomosti, 

dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání, důležité pro 

osobní rozvoj jedince. Poskytuje svým žákům odborné vzdělání v oblasti práva a veřejné 

správy a obsahově širší všeobecné vzdělání. 

 
HLAVNÍ ČINNOST ŠKOLY 

 

Poskytovat střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou ve čtyřletém denním  a pětiletém 

dálkovém studiu, zajišťovat vzdělávací, zájmové a mimoškolní aktivity pro žáky  

a zaměstnance školy. 
 

 

CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ  

 

- rozvoj osobnosti žáka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, 

mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo 

pracovní činnosti, získávání informací a učení se     v průběhu celého života; 

- získání odborného vzdělání; 

- pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv       

a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost; 

- pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti; 

- utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, 

kulturní, jazykové a náboženské identitě každého jedince; 

- poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení 

zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití  

v národním a mezinárodním měřítku; 

- získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházejících ze 

zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. 

 

 

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 

 

Sledovat vývoj trhu práce a přizpůsobovat nabídku oborů vzdělání záměru kraje a úřadu 

práce. 

Nabídnout  obory vzdělání, které by byly v regionu žádány a zároveň využívaly stávající 

vybavení a částečně i personální obsazení školy. 

Neustále zdokonalovat personální obsazení a zabezpečit podmínky dalšího vzdělávání  

a rozvoje. 

Zdokonalovat a modernizovat vybavení školy. 

Zdokonalovat informovanost veřejnosti. 

Rozvíjet spolupráci se školami podobného zaměření, včetně zahraničních. 

Zdokonalovat spolupráci mezi učiteli, žáky a rodiči, zabezpečovat mezi nimi rychlejší, 

dokonalejší informovanost a komunikaci s využitím všech dostupných prostředků moderní 

vědy – webové stránky, e-mailová pošta, sms zprávy, klasifikace na internetu, rozvrh  

a suplování na webových stránkách apod., sdělovat informace o prospěchu a změnách rozvrhu 

pomocí  internetu, SMS a e-mailové pošty. 

Zajistit takovou úroveň  přípravy žáků pro život, která jim umožní další vzdělávání, 

samostatné studium a rozvíjení zájmů a schopností po ukončení studia. 
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Zajistit propojení s praxí, které by umožnilo rychleji a snadněji získat uplatnění na trhu práce. 

 

PRŮBĚH VZDĚLÁNÍ 

V denním studiu probíhá vyučování od pondělí do pátku dle stanoveného rozvrhu hodin. 

V dálkovém studiu probíhá vyučování formou kombinování konzultací a e-learningu, vždy 

jeden den v týdnu v rozsahu  6-7 hodin. 

 

 

UKONČOVÁNÍ STUDIA 

Studium je ukončeno maturitní zkouškou, viz pojetí maturitní zkoušky.  

Žák získává doklad o ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou – maturitní 

vysvědčení a protokol o výsledcích maturitní zkoušky. 

 

 

ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ ŠKOLY 
 

VEDENÍ ŠKOLY: 

- zřizovatelé a ředitel školy 

 

ÚSEKY: 

- pedagogický, 

- hospodářsko-správní a provozně technický. 

 

METODICKÉ ORGÁNY:  

- výchovný – kariérní poradce, 

- školní speciální pedagog, 

- školní metodik prevence, 

- koordinátor environmentální výchovy,  

- koordinátor ŠVP, 

- osoba pověřená požární ochranou a bezpečností práce, 

- předmětové komise, jejich předsedové a členové. 

 

PORADNÍ ORGÁNY: 

- pedagogická rada, 

- aktiv žáků. 

 

PORADNÍ A SCHVALOVACÍ ORGÁNY: 

- Školská rada, 

- Rodičovské sdružení při Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. 

 

 

PROVOZNÍ PODMÍNKY ŠKOLY       

 

Ve školním roce 2014/2015 sloužily pro provoz školy dvě budovy ve vlastnictví zřizovatelek 

školy RNDr. Hany Blahové a Mgr. Ivany Stejskalové, v nichž se nachází: 

- 1 odborná učebna  předmětu veřejnosprávní činnost a společenské kultury, 

- 2 multimediální učebny výpočetní techniky, 

- 7 učeben, 

-  posilovna, 
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dále sociální zařízení (včetně sprch), šatny, klubovna, školní bufet, sborovna, 3 kabinety, 

sklady a kanceláře. Všechny učebny jsou multimediální. 

 

Na Základní škole v Olomouci-Řepčíně, Svatoplukova ulice, je pro žáky  školy  smluvně 

zajištěno využití velké tělocvičny. 

 

DIDAKTICKÁ TECHNIKA 

 

Škola je vybavena moderní technikou. Počítače a notebooky mají nainstalované 

multimediální přehrávače a spolu s dataprojektory, projekčními plátny a reprosoustavami, 

interaktivními tabulemi, videokamerami a digitálními fotoaparáty slouží k prezentaci audio  

i videozáznamů.  

 

 

VYBAVENÍ POČÍTAČOVÝCH MULTIMEDIÁLNÍCH UČEBEN 

Multimediální učebna č. 22 je vybavena: 

1 ks Dell Vostro 230ST E5400/2G/250G/DVDRW/Win7: konfiguračně vhodné pro práci  

s kancelářskými aplikacemi a aplikacemi, které jsou předmětem výuky na Střední odborné 

škole spol. s r. o., počítače rovněž zvládnou práci s jednoduchými grafickými aplikacemi, 

které nejsou náročné na výpočetní výkon a nevyžadují neintegrovanou grafickou kartu,   

19 ks LCD, 

1 ks WEB kamera Logitech, 

1 ks dataprojektor Epson, 

1 ks interaktivní tabule, 

1 ks scanner s adaptérem diapozitivů, 

1 ks reciever 2x80W Sony, 

2 ks reproduktorů Sony, 

1 ks laserová monochromatická tiskárna Samsung ML-2150. 

 

Multimediální učebna č. 21 je vybavena: 

10 ks PC (Dell Vostro 230ST E5400/2G/250G/DVDRW/Win7: konfiguračně vhodné pro 

práci s kancelářskými aplikacemi a aplikacemi, které jsou předmětem výuky na Střední 

odborné škole spol. s r. o.; počítače rovněž zvládnou práci s jednoduchými grafickými 

aplikacemi, které nejsou náročné na výpočetní výkon a nevyžadují neintegrovanou grafickou 

kartu.   

10  ks LCD, 

1 ks dataprojektor  BENQ, 

1 ks projekční plátno, 

1 ks laserová monochromatická tiskárna Samsung ML-2150. 

 

 

Na všech pracovních stanicích je používán jako operační systém Windows 7 Professional  

a všechny stanice jsou zařazeny do domény SKOLAODBORNA. Na všech pracovních 

stanicích je nainstalovaný balík kancelářských aplikací Microsoft Office 2010, program pro 

úpravu fotografií a obrázků Zoner Photo Studio 12 professional a antivirový program ESET 

NOD32 Antivirus. 

Aplikace  ZAV – programová výuka psaní všemi deseti naslepo, MESE -  ekonomická 

simulační cvičení jsou nainstalována na serveru a pracují na principu „server/klient“. 

Všechny počítače jsou připojeny do sítě LAN pomocí 2 ks aktivních prvků Cisco 

48x10/100+4Gigabit Switch SRW248G4. Použitá strukturovaná kabeláž je kategorie 5E. Žáci 

mají k dispozici síťové disky, které jim slouží k ukládání dat. Síťové disky se nacházejí na 
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serveru HP ML150 s Os MS Win 2008 server R2. Na tomto serveru běží rovněž aplikace 

ZAV a MESE. Připojení k internetu je poskytováno pomocí Wi-Fi technologie standardu 

IEEE 802.11a s šířkou pásma 20Mbs fullduplex. 

 

Všechny učebny školy jsou vybaveny moderní didaktickou technikou, kterou průběžně 

doplňujeme a obnovujeme. 

  
POSILOVNA 

 

Tělesná výchova je realizována ve školní posilovně a pronajaté tělocvičně ZŠ Svatoplukova. 

Ve školní posilovně je k dispozici multifunkční posilovací lavice Kettler, rotoped Kettler, stůl 

pro stolní tenis Kettler, 6 žíněnek pro gymnastiku, 2 lavice pro posilování břišních svalů, 

posilovací náramky, pružiny, švihadla a činky. Při výuce využíváme audiovizuálních 

pomůcek (projektor Panasonic, připojení k internetu - Wi-Fi) při formování postavy 

v hodinách aerobiku, kalanetiky, relaxačních cvičeních i při výuce teorie tělesné výchovy. 

Zapojili jsme se do projektu Univerzity Palackého v Olomouci, Fakulty tělesné kultury, 

Pohyb do škol. V rámci tohoto projektu byla  posilovna dovybavena cvičebním nářadím  

a náčiním v hodnotě 80 000 Kč. (Viz smlouva o výpůjčce majetku.) 

 
 

 

ŽÁKOVSKÁ  A  PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA  

 

Ve školním roce 2014/2015 byla obohacena žákovská knihovna o 27 titulů, které doplnily 

maturitní výběr četby, protože tyto knihy jsou nejvíce půjčovány. Seznam knih mají žáci 

k dispozici jednak v klubovně, kde je knihovna umístěna, ale také na webové stránce školy. 

Rovněž je tam umístěn seznam knih ke státní maturitě sestavený podle zadání MŠMT ČR. 

Škola je nadále pravidelným odběratelem odborných periodik využívaných vyučujícími  

v různých předmětech. 
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b) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA 

VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM 

REJSTŘÍKU 

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, JEJICH ZAMĚŘENÍ A FORMY: 

 

DÉLKA VZDĚLÁNÍ 

DENNÍ STUDIUM 4 roky 

DÁLKOVÉ STUDIUM 5 let 

 

FORMA STUDIA 

      DENNÍ 

      DÁLKOVÁ 

 

OBORY VZDĚLÁNÍ 

 

čtyřleté denní studium 

 

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

68 – 43 – M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 

 

pětileté dálkové studium při zaměstnání 

 

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  

68 – 43 – M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 

 

Cílem vzdělávání je poskytnou střední vzdělání občanům České republiky nebo jiného 

členského státu Evropské unie a získat střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. 

Předávané poznatky a vědomosti vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou 

v souladu s obecnými cíli vzdělávání na základě co nejširšího uplatňování účinných metod 

moderních pedagogických přístupů a forem výuky. 

 

Typ školy:           střední odborná škola 

 

Počet tříd:                                7 

 

z toho:  

DENNÍ  4 třídy Veřejnosprávní činnost 

DÁLKOVÉ  3 třídy Veřejnosprávní činnost 

 

ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 

DENNÍ STUDIUM            

4 roky - počínaje zářím a konče červnem daného školního roku       

DÁLKOVÉ STUDIUM     

5 let - počínaje zářím a konče červnem daného školního roku 
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c) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO 

ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

Zřizovatelé školy:  RNDr. Hana Blahová 

   Mgr. Ivana Stejskalová 

Ředitelka školy: RNDr. Hana Blahová 
 

Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o., Řepčínská 239/101, 779 00  Olomouc 
 

 

INTERNÍ VYUČUJÍCÍ 
 

 

RNDr. Hana Blahová  informační a komunikační technologie, 

technika administrativy, matematika  
 

Mgr. Jaromír Glacner   tělesná výchova, zeměpis, ekologie, dějepis 
 

Mgr. Šárka Miklíková   právo, veřejná správa, občanský základ, 

komunikace, odborný seminář 
 

Ing. Irena Klanicová   anglický jazyk 
 

Mgr. Ing. Soňa Karhánková  anglický jazyk, společenská kultura 
 

Mgr. Ivana Stejskalová  praxe 
 

Ing. Pavla Suchánková  veřejná správa, cvičení k veřejné správě, 

odborný seminář, technika administrativy 
 

Mgr. Jana Vařeková  český jazyk, literatura a kultura,  

  jazykové praktikum, dějepis 
 

Ing. Helena Vlková  technika administrativy, písemná  

a elektronická komunikace, ekonomika  

a aplikovaná ekonomie 

 

EXTERNÍ VYUČUJÍCÍ  
 

Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D.                           informační a komunikační technologie 
 

Mgr. Elena Bělinová  ruský jazyk 
 

PhDr. Jan Lavrinčík, Ph.D. informační a komunikační technologie 
 

Mgr. Jan Říha, Ph.D.  fyzika 
 

Ing. Daniela Šindelářová účetnictví 
 

Bc. Jana Vranová  chemie 

 

Mgr. Jana Wurzelová  německý jazyk, ruský jazyk 
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d) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ  
 

PŘIJÍMANÍ UCHAZEČŮ 

Do prvního ročníku se přijímají žáci, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně 

ukončili základní vzdělávání a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí 

prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů.  Jednotná kritéria přijímacího řízení do 

příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok  (hodnocení schopností, vědomostí, 

zájmů a zdravotní způsobilosti žáka nebo uchazeče) stanoví ředitel školy a zveřejní je do 

konce března. 

 

POJETÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DENNÍ A DÁLKOVÉ STUDIUM 

Přijímací řízení do denního studia čtyřletého oboru vzdělání zakončeného maturitní zkouškou 

na školní rok 2015-2016 

 

PRO ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM OBORU VZDĚLÁNÍ: 

 

68-43-M/01  VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST      

 

Kritéria : 

Do průměru 2,0 v 1. pololetí 9. ročníku na ZŠ bez přijímacích zkoušek. 

V případě více uchazečů do průměru 2,0 v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ  bude stanoveno pořadí 

dle výběrových předmětů: český jazyk, cizí jazyk, matematika, zeměpis, dějepis, občanská 

nauka. 

Ostatní konají písemný test z českého jazyka a literatury (30 minut). 

K hodnocení testu se přidává i průměr ze ZŠ.                                

Test je hodnocen bodovou stupnicí. Vyhodnocuje se celkový zisk bodů, dle kterého je 

stanoveno pořadí a zda žák splnil podmínky přijetí či nikoliv.  

 

Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno 

uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky před jejím zahájením. V případě, že uchazeč splnil 

kritéria pro přijetí bez přijímací zkoušky, je přidělené registrační číslo součástí dopisu ředitele 

školy,  kterým je uchazeč informován o nekonání přijímací zkoušky. 

 

II. kolo nebylo vyhlášeno. 

 

 

PRO PĚTILETÉ DÁLKOVÉ STUDIUM OBORU VZDĚLÁNÍ: 

  

68-43-M/01 – VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST    30 žáků 

V rámci přijímacího řízení se I. kolo přijímací zkoušky pro pětileté dálkové studium oboru 

vzdělání 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST nekoná.  

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje 

jejich pořadí. 

 

 

Přijímací zkoušky se konaly v I. termínu -  ve středu 22. 4. 2015 a v pátek dne 24. 4. 2015. 
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PROTOKOL O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DENNÍ STUDIUM  
na školní rok 2015–2016 

 

Počet přihlášených žáků 

I. KOLO 

 

 

Datum konání Celkem přihl. Bez přij. zk. Přij. zk. Přijato celkem 

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 

 

I. KOLO 

 

22. a 24. 4. 2015 62 45 11 56 

II. KOLO SE NEKONALO 

CELKEM NASTOUPILO K 1. 9. 2015                                                                      42  ŽÁKŮ 

INFORMAČNÍ SLUŽBY A MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE 

I. KOLO 22. 4. 2015 3 0 0 0 

obor se pro malý zájem neotevřel 

 

 

PROTOKOL O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

PĚTILETÉ DÁLKOVÉ STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ na školní rok 2015-2016 

 

Počet přihlášených a přijatých žáků – 16. 

 

e) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁVÁNÍ 

VČETNĚ VÝSLEDKŮ MATURITNÍCH ZKOUŠEK   
 

Rozdělení podle tříd: 

CELKEM:                                                                          1 třída 
 

OBORY VZDĚLÁNÍ                                                                      
 

DENNÍ ČTYŘLETÉ STUDIUM          

68 - 43 - M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST  1 třída 

 

DENNÍ STUDIUM      

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 

68 - 43 - M/01 

Třída Kód 

I.A                                 68 - 43 – M/01   

II.A 68 - 43 – M/01   

IIIA 

IV.A 

68 - 43 – M/01   

68 - 43 – M/01   

DÁLKOVÉ STUDIUM 

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 

68 - 43 – M/01  

Třída Kód 

DI 68 - 43 – M/01  

DII 68 - 43 – M/01 

DIV                68 - 43 – M/01 
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MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014–2015 

 

Maturitní zkoušky proběhly v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky 54/2011 

Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 

ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. 

  

Vykonáním maturitní zkoušky získali žáci střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Zkouška z českého jazyka a literatury 

Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá  60 minut. 

Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura pro základní úroveň 

obtížnosti trvá 90 minut. Centrum stanovilo 10 zadání písemné práce, z nichž si žák jedno 

zadání vybral. 

Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá nejdéle 15 minut. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. 

 

Zkouška z cizího jazyka 

Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 90 minut, z toho 30 minut poslechová 

část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti  a dovednosti. 

Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk pro základní úroveň obtížnosti trvá 60 

minut. 

Ústní zkouška společné části ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá nejdéle 15 minut. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Praktická odborná část 

Ústní zkouška z předmětu právo a veřejná správa 

Pojetí a obsah teoretické zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborných 

předmětů ředitel školy stanovil dle osnov oboru vzdělání 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost.  

Praktickou zkoušku z odborných předmětů koná žák před ústní zkouškou z profilových 

předmětů. 

 

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA 
Dne 15. dubna 2015 proběhla praktická maturitní zkouška  oboru vzdělání  

68-43-M/01 veřejnosprávní činnost (denní forma studia). Žáci vypracovávali pět témat, které 

byly schváleny předmětovou komisí 27. ledna 2015 a kterými prokázali úroveň praktických 

dovedností z odborných předmětů dle obsahu oboru vzdělání a to z předmětů veřejná správa, 

právo, písemná a elektronická komunikace, finanční gramotnost (ekonomika  

a účetnictví), anglický jazyk. Hodnocení praktické zkoušky bylo provedeno na základě 

hodnocení všech dílčích částí, které hodnotili vyučující daných předmětů. Výsledky praktické 

zkoušky schválila předsedkyně maturitní komise  Ing. Eva Wiesnerová.  

 

Dne 9. 9. 2015 se konala v prostorách školy opravná praktická maturitní zkouška. Tu konali  

2 žáci denního studia (1 v náhradním termínu, 1 v opravném), 1 žákyně dálkového studia  

v opravném termínu.  

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA TŘÍDY IV. A 

17 žáků IV.A třídy, obor veřejnosprávní činnost, absolvovalo ústní maturitní zkoušku ve 

dnech 25.-27. května 2015. Dva žáci neukončili poslední ročník, opravné zkoušky vykonali 

v srpnu 2015. Didaktické testy žáci absolvovali od 4. května do 7. května 2015. Neuspěla  

1 žákyně a to z českého jazyka. 
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1.-3. 9. 2015 se konala společná část maturitní zkoušky v podzimním termínu. Této společné 

části se zúčastnili 3 žáci denního studia a 1 žákyně dálkového, 1 žákyně neuspěla. 14. 9. 2015 

se konala v prostorách školy ústní část maturitní zkoušky, kterou vykonali 4 žáci denního 

studia a 1 žákyně dálkového. Neuspěly 3 žákyně. 
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f) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ 

PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 

DOKUMENT MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ JE 

SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE ŠKOLY. 

OBSAH MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015: 
          strana  

1. ÚVOD  3 

1.1 Vytyčení  rizikových jevů  3 

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 

3. CÍLE PROGRAMU  6 

3.1  Dlouhodobé cíle 6 

3.2  Střednědobé cíle 6 

3.3  Krátkodobé cíle 8  

4. VLASTNÍ PROGRAM 8 

4.1  Úkoly školy 8 

4.2  Hlavní témata 8 

5.  ZDROJE PREVENCE 9 

5.1  Vnitřní zdroje 9 

5.2  Vnější zdroje  9 

6.  AKTIVITY NA ŠKOLE 11 

6.1 Evaluace programu 11  

7. EXTERNÍ ZDROJE                                                                            12 

7.1 Spolupráce s odborníky a s dalšími organizacemi 12 

7.2 Instituce zabývající se danou problematikou s kontakty 13 

8.  ODPOVĚDNOST ZA PLNĚNÍ PREVENTIVNÍCH AKTIVIT  13 

8.1 Metodik prevence 13 

8.2 Třídní učitel a vyučující 13 

9. METODICKÉ A UČEBNÍ MATERIÁLY, POMŮCKY 15 

9.1 Metodické pokyny a dokumenty pro oblast prevence 17 

9.2 Metodické pomůcky a materiály  pro oblast prevence 19 

10. ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PŘESTUPKŮ  20 

11. ZÁVĚR  21 

12. PŘÍLOHY                                                                                           22 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 

 

 15 

g) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ  

PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

ZÁMĚR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VŠECH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Pedagogičtí pracovníci se pravidelně zúčastňují seminářů a akcí pořádaných Národním 

institutem pro další vzdělávání a využívají nabídek kurzů a seminářů agentury Descartes  

a dalších institucí. Vedení školy umožňuje další vzdělávání vyučujících  na různých školách  

a fakultách.  

 

Hodnocení efektivity školení a vzdělávání chápeme jako výsledek školení v praxi. 

 

KURZY A ŠKOLENÍ  PEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 

2014-2015 

 
Datum akce 
 

Akce: Učitel 

ZÁŘÍ   

 
Funkční studium pro ředitele (září-

prosinec) 

BLA 

ŘÍJEN   

3. 10. 
Regionální konference primární 

prevence rizikového chování 

STE 

9. 10.  
Kritické myšlení jako nástroj pro realizaci 

lekcí specifické primární prevence 

STE 

14. 10. Školení Facebook všichni 

21. 10. 
Českomoravská asociace podnikatelek a 

manažerek 

STE, 

KAR, 

MIK, VAŘ 

31. 10. 
Kritické myšlení jako nástroj pro realizaci 

lekcí specifické primární prevence 
STE 

LISTOPAD   

4. 11. OHK právní seminář BLA, STE 

6. 11. 
Kritické myšlení jako nástroj pro realizaci 

lekcí specifické primární prevence 

STE 

19. 11. PdF UP – konference o praxích VAŘ 

20. 11. Konzultační seminář pro management škol BLA 

ÚNOR   

19. 2.  Školení řidičů GLA 

20.–22. 2. Pohyb do škol 

GLA, STE, 

VAŘ, 

VLK 
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h) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY 

NA VEŘEJNOSTI 
 

Datum akce Akce: Třída Učitel 

ZÁŘÍ    

3.-4. 9.  Adaptační pobyt Ramzová I.A 
GLA, 

VAŘ 

5. 9.  Sportovní den IV.A MIK 

12. 9.  Světluška I.A – IIIA GLA 

 Britská rada I.A KLA 

ŘÍJEN    

1. 10.  Planeta Země – Indonésie – země lidojedů I. A, II. A GLA, KAR 

8. 10.  Exekutor - přednáška IV.A MIK 

10. 10. Bowling II.A GLA 

13. 10.  Návštěva soudního přelíčení IIIA MIK 

14. 10.  Tartuffe – divadelní představení v MD   

LISTOPAD    

5.11. E-bezpečí - přednáška  
SUCH, 

VAŘ 

6.11. Pohodáři - beseda I.A, II.A GLA, BLA 

19.11 SFL - dívky I.A-IIIA GLA 

PROSINEC    

4. 12.  Exkurze VKOL (odstávka proudu)   

5. 12.  Mikuláš na ZŠ prof. Matějčka II.A KLA 

LEDEN    

29.1. Barevný den a vydávání vysvědčení   

ÚNOR    

6. 2. Ples   

16. 2. Exkurze do České spořitelny IIIA SUCH 

18. 2. Lyžování v Hrubé Vodě  GLA 

25. 2. 
Beseda v Knihovně města Olomouc - 

Ruský realismus 
II.A 

VAŘ 

BŘEZEN    

11. 3. Parlamentarismus - Praha 
Rozmanová, 

Hluštík 

S. BLA 

13. 3. Fotbálek  GLA 

20.3. Pf UP – zatmění slunce I.-III. ročník 
GLA, VAŘ, 

SUCH 

24. 3. 
Jeden svět (Putinovy „Děti 404“ a 

Bojovníci ze severu) 
 

 

26. 3.  Pohyb do škol 12 žáků  

27. 3.  Maryša (Reduta) od 11:00   

30. 3.–1. 4. Exkurze do Prahy II.A, IIIA 
SUCH, 

KLA 

DUBEN    

1. 4.   Velikonoční soutěž v psaní na klávesnici 3 žáci I.A VLK 

13. 4. Přednáška reklamace, smlouva dle NOZ II.,III. MIK 

19.–25. 4. Anglie - zájezd Žáci z I., II KLA 

21.4. Policie – por. Čunderle (prevence, I.,IV. MIK 
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řidiči) 

24. 4.  Sportovní den   GLA 

24. 4.  OVOV atletický stadion 20 žáků 
GLA, 

VAR 

27. 4. Policie – por. Čunderle (správa policie) II. MIK 

30. 4.  

Vydávání vysvědčení IV.A,  

Poslední zvonění, projektový den Pohyb 

do škol 

 

GLA, 

STE, 

VAŘ 

ČERVEN    

4. 6.  Předávání vysvědčení na radnici IV.A MIK, BLA 

9. 6.  Mírov  MIK, GLA 

3.-5. 6. Obhajoby prací IIIA   

9.-11. 6. Obhajoby prací II.A   

12. 6.  Ekologický den na ZŠ Matějčka II GLA 

16. 6.  Focení  GLA 

16. 6. Testování EKO III VLK 

24. 6. Olomouc v angličtině II KLA 

25. 6. Výstavy, exkurze II KLA 

25. 6. ZOO Svatý Kopeček I.A GLA 

26. 6.  
Slavnostní oběd a předávání vysvědčení pro 

I.A 
I.A 

GLA, 

BLA, 

KAR 

 

 

 

i) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ  INSPEKCÍ 
 
Ve dnech 27. 11.–3. 12. 2014 proběhla na škole inspekční činnost ČŠI (Olomoucký 

inspektorát), jejímž předmětem byla inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) 

zákona 561/2004 Sb., zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle 

školního vzdělávacího programu pro odborné vzdělávání , se zaměřením na posouzení 

účinnosti podpory rozvoje  osobnosti žáků a úrovně  poskytovaných školských služeb, 

zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními 

předpisy a rámcovým vzdělávacím programem.  

Inspekční zpráva i protokol o kontrole byly předloženy zřizovatelům školy i školské radě.  

Závěry inspekční zprávy: 

a) Výrazným kladem práce vedení školy je systematická podpora pozitivního klimatu školy, 

zacílená na posilování vzájemné důvěry žáků a pedagogů a na podporu individuálních potřeb 

každého žáka, umocněná maximálně vstřícným postojem k žákům se SVP. Jednou z priorit 

školy, podporující všestranný rozvoj osobnosti žáků, je utváření a posilování jejich sociální 

gramotnosti. Kvalita poskytovaného vzdělávání je pozitivně ovlivněna důrazem na průběžné 

zlepšování materiálních a personálních podmínek. K silným stránkám školy patří zejména 

nadstandardní poradenské služby školy a vysoká odborná erudovanost pedagogického sboru. 

b) Dílčím rizikem pro školu je nízký počet žáků v důsledku malého zájmu zejména 

o nabízený obor vzdělání 72-41-M/01 Informační služby a mediální komunikace. 

Příležitost má škola v případném přehodnocení svých koncepčních záměrů vzhledem 

k reálné situaci v regionu a zvážení možnosti nabídky jiného více žádaného oboru 

vzdělání. 
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c) Vzhledem k poklesu úspěšnosti žáků při výstupu ze vzdělávání (maturitní zkouška) 

i v průběhu studia je příležitostí ke zlepšení provedení podrobné analýzy stavu a přijetí 

opatření, které povede žáky ke zlepšení odpovědnosti za své vzdělávání. Ke zkvalitnění 

poskytovaného vzdělávání přispěje rovněž širší uplatňování formativního hodnocení žáků, 

jejich sebehodnocení a vzájemného hodnocení a vyšší využití odborného jazykového 

potenciálu vyučujících při vedení výuky cizích jazyků. 

d) Od poslední inspekční činnosti došlo k výraznému zkvalitnění poskytovaných 

poradenských služeb školy a ke zlepšení jejího materiálního vybavení. Negativní posun 

byl zaznamenán zejména v klesajícím počtu žáků, ve zhoršení průměrného prospěchu 

a v poklesu úspěšnosti žáků u maturitních zkoušek. 

 

Dne 18. 6. 2014 byla provedena Krajským úřadem Olomouckého kraje finanční kontrola 

použití přidělených dotací a dodržení účelu použití finančních prostředků poskytnutých za 

období 1. 1. 2013–31. 12. 2013. Kontrolou nebylo zjištěno neoprávněné použití přidělených 

prostředků. 

 

j) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA 

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 
 
 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za školní rok 2014-2015 

  1) PŘÍJMY 

 

  Dotace 3 651 385 Kč 

Školné - denní studium 1 146 440 Kč 

Školné - dálkové studium 535 200 Kč 

Dary 0 Kč 

Tržby 71 955 Kč 

Ostatní příjmy 130 926 Kč 

CELKEM 5 535 906 Kč 

 

 

 2) VÝDAJE 

 

  Výdaje neinvestiční celkem 5 428 649 Kč 

z toho:  

Mzdy 2 473 825 Kč 

Ostatní osobní náklady OON 275 130 Kč 

Odvody 860 152 Kč 

Učebnice, UP 83 883 Kč 

DHM 98 563 Kč 

Ostatní provozní náklady 1 296 441 Kč 

Ostatní finanční náklady 340 655 Kč 
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k) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH 

A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
 

 
Žáci, pedagogové i ostatní zaměstnanci školy se stali přispěvovateli nadace Dobrý anděl.  

DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do finanční tísně.  

Cílem systému DOBRÝ ANDĚL je, aby rodiny nemocných dostávaly pravidelnou měsíční 

finanční pomoc ve výši několika tisíc korun. Ve školním roce 2014-2015 jsme přispěli 

částkou 4000 Kč.  

 

 

l) ÚDAJE  O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 

Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o. je Fakultní školou Pedagogické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci. 

 

MŠMT ČR udělilo škole akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro 

účely zákona č. 563/204 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Akreditaci máme udělenu k provádění vzdělávacích programů  

a vydávání osvědčení o jejich absolvování pro programy:  

 Podporujeme čtenářskou a informační gramotnost, 

 Krizová situace v životě školy, školského zařízení – těžká nemoc, zranění, úmrtí. 

 

m) ÚDAJE  O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU 

REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH 

Z CIZÍCH ZDROJŮ 
 

PROJEKTY FINANCOVANÉ  Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU  

A STÁTNÍHO ROZPOČTU 

 

POHYB DO ŠKOL 

 
PROJEKT / PRODUKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 

Projektu jsme se účastnili jako partnerská škola. 
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n)  ÚDAJE O SPOLUPRÁCI  S ODBOROVÝMI 

ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI 

ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI 

PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

POŽADAVKY SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ NA KOMPETENCE ABSOLVENTŮ  

A NÁVRH NA JEJICH ZPRACOVÁNÍ V ŠVP 

Sociálním partnerům byla předložena koncepce kompetencí absolventů. Sociální partneři, 

pracoviště odborných praxí, což jsou potenciální zaměstnavatelé budoucích absolventů oboru 

vzdělání, navrhované kompetence přijali. Případné návrhy úprav změn a doplnění, změny 

formulací, rozsahu a obsahu kompetencí budou v budoucnu součástí hodnocení odborných 

praxí žáků. 

 

SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 

Obor vzdělání „Veřejnosprávní činnost“ i  obor vzdělání „Informační služby a mediální 

komunikace“ nabízí naše škola jako jediná v rámci Olomouckého kraje a doplňuje tak vhodně 

nabídku vzdělání pro absolventy ZŠ. 

Škola dle možností konzultuje s rodiči zájmy uchazečů o studium,  jejich studijní 

předpoklady, zajímá se o motivaci a očekávání, které hledají u zvoleného oboru vzdělání. 

Informuje o možnostech uplatnění na trhu práce i o možnostech dalšího studia na vyšších 

stupních škol. Rodiče žáků mají k dispozici výroční zprávy, kde každoročně uvádíme přehled 

uplatnění absolventů. 

Přesný přehled úspěšnosti na trhu práce je rovněž k dispozici ve statistice úřadu práce, který 

je zveřejněn na každoroční burze škol „Scholaris“. 

V průběhu studia realizujeme plynulou spolupráci s odbornými pracovišti, kde žáci 

vykonávají svou povinnou odbornou praxi. Všechna tato pracoviště jsou současně možnými 

zaměstnavateli našich absolventů. Zpětná vazba je nedílnou součástí celého průběhu studia.  

Mimo tuto pravidelnou soustavnou spolupráci organizuje škola množství besed, přednášek, 

exkurzí a vzdělávacích akcí jež jsou nedílnou součástí komplexního výchovně vzdělávacího 

procesu. Jmenované aktivity jsou z oblasti občanskoprávní, sociální, odborných předmětů, 

estetickovýchovné a environmentální výchovy.  

Spolupráce se sociálními partnery je dokumentována: 

- učebními plány, 

- zápisy v třídní knize, 

- v týdenních plánech školy, 

- smlouvami, doklady o průběhu spolupráce a její hodnocení, 

- zprávami ze specializovaných pracovišť v případech nutného vyšetření žáků 

zdravotně postižených a znevýhodněných a v případech žáků sociálně 

znevýhodněných, 

- výroční zprávou, 

- zápisy z jednání Rady školy a Rodičovského sdružení a přátel školy. 

 

 

SOUVISLÁ ODBORNÁ PRAXE 2. ROČNÍK 

 

Veřejnosprávní činnost   

II.A  

 25. 5.-5. 6. 2015 absolvovali žáci praxi na obecních úřadech.  
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SOUVISLÁ ODBORNÁ PRAXE 3. ROČNÍK 

 

Veřejnosprávní činnost   

IIIA  

 11. 5.-22. 5. 2015 

Žáci absolvovali praxi na úřadech státní správy a samosprávy, v advokátních kancelářích a na 

policii ČR. Veškerá pracoviště byla smluvně zajištěna.  

  

 

SOUVISLÁ ODBORNÁ PRAXE 4. ROČNÍK 

 

Veřejnosprávní činnost 

IV.A 

Žáci absolvovali praxi dle své volby na obecních, městských či krajských úřadech, 

úřadech státní správy, v advokátních kancelářích a na Policii ČR. Veškerá pracoviště 

byla smluvně zajištěna. 

 

DALŠÍ SOCIÁLNÍ PARTNEŘI: 

Rodičovské sdružení při Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o., 

 

Asistenční centrum pro podporu podnikání žen CZ1.04/3.4.04 

/88.00345 Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek, 

 

Univerzita Palackého v Olomouci, 

 

Úřad práce  České republiky - krajská pobočka v Olomouci, 

 

Okresní hospodářská komora, 

 

Vysoká škola podnikání, a. s. 

 

 

 

 

 

Ředitelka školy RNDr. Hana Blahová předložila dne 13. 10. 2015 ŠKOLSKÉ RADĚ  

k projednání „Zprávu o hospodaření“ a „Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 

2014/2015“. Zprávu o činnosti školy školská rada jednomyslně schválila.  

 

Na základě dohody s předsedkyni Rady rodičů Rodičovského sdružení  při Střední odborné 

škole Olomouc spol. s r. o. bude výroční zpráva o činnosti školy rodičům předložena na 

výroční schůzi Sdružení. 

 


