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1 Charakteristika školského zařízeﾐí 

Náze┗ škol┞:    V┞šší odHorﾐá škola oHalo┗é teIhﾐik┞ a Středﾐí škola, Štětí, Kostelﾐí ヱンヴ, příspě┗ko┗á orgaﾐizaIe 

Ředitel škol┞:     PhDr. Jiří Koﾐ┗aliﾐka 

Typ organizace:    Příspě┗ko┗á orgaﾐizaIe ÚsteIkého kraje 

)řizo┗atel:     ÚsteIký kraj, IČ Αヰ ΒΓヲ ヱヵヶ, Velká HradeHﾐí ヴΒ, ヴヰヰ ヰヲ Ústí ﾐad LaHeﾏ 

Statutárﾐí zást. ředitele škol┞:   Mgr. Dušaﾐ Vošahlík 

)ástupIe ředitele škol┞ přes odHorﾐý ┗ýI┗ik Mgr. MiIhala Proško┗á 

I)O SOŠ:     000 392 669 

I)O VOŠ:     110 033 957 

I)O doﾏo┗ ﾏládeže:    102 565 121 

IČO:      46 77 35 09  

Adresa škol┞:     Kostelﾐí ヱンヴ, ヴヱヱ ヰΒ Štětí 
Tel:      +420 411 152 000 

E-mail školy     reditel@odbornaskola.cz 

URL škol┞:     www.odbornaskola.cz 

Jﾏeﾐo┗aIí list současﾐého ředitele škol┞: 1. srpna 2012 ふRada ÚsteIkého kraje, usﾐeseﾐí č. 75/105R2010 A) 

Nej┗┞šší po┗oleﾐý počet žáků ┗e škole:  750 

)ařazeﾐí do sítě:    ヵ. ン. ヱΓΓΑ, č. j. ヱヰ Βヰヲ/ΓΑ-ヶヰ, posledﾐí aktualizaIe k 1. 3. 1999 

)řizo┗aIí listiﾐa ze dne:     28. 11. 2001  

Odloučeﾐá praIo┗iště škol┞:   Doﾏo┗ ﾏládeže škol┞,  tř. ヱ. ﾏáje ヶヰヰ a ヶヰヲ, Štětí 
      Pi┗o┗arská ヵΓヴ ふtěloI┗ičﾐa, učeHﾐ┞ぶ,  

ヱ. ﾏáje ヶヶヱ (dílﾐ┞ odHorﾐého ┗ýI┗iku, učeHﾐ┞ぶ 
IﾐspekIi ┗┞koﾐá┗á:    Česká školﾐí iﾐspekIe 

Počet žáků k 1. 10. 2022:   459 SŠ + 31 VOŠ, z toho 62 ﾐa doﾏo┗ě ﾏládeže 
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1.1 )hodﾐoIeﾐí současﾐého sta┗u škol┞ 

 
Škola se postupﾐě z┗edá z ﾐásledků, které přiﾐesla paﾐdeﾏie Co┗idu ┗šeﾏ školáﾏ ┗ zemi. )┗láštﾐí pozorﾐost ﾐ┞ﾐí ┗ěﾐujeﾏe práIi se žák┞ a studeﾐt┞, kteří 

potřeHují poﾏoI při z┗ládáﾐí školﾐíIh úkolů. Ho┗oříﾏ hla┗ﾐě o iﾐdi┗iduálﾐí práIi s žák┞, doučo┗áﾐí ﾐapříč předﾏět┞ apod.  
Moﾐitoro┗aﾐé oHdoHí je též ┗e zﾐaku přípra┗┞, případﾐě realizaIe ﾐo┗ýIh projektů. Projekt „Větráﾏe škol┞“ fiﾐišuje a ﾐa jeho koﾐIi Hude koﾏfortﾐí zázeﾏí 

v Hudo┗áIh Pi┗o┗arská a ヱ. Máje dík┞ ﾐo┗é ┗zduIhoteIhﾐiIe. Nutﾐo o┗šeﾏ podotkﾐout, že realizaIe projektu dopro┗ází řada ﾐesﾐází a Ielou akIi ﾏůžeﾏe 
ozﾐačit ﾏiﾐiﾏálﾐě za „ﾐešťastﾐou“. Dů┗odů k toﾏuto t┗rzeﾐí je hﾐed ﾐěkolik, počíﾐaje pr┗otﾐíﾏi zﾏatk┞ ﾐa straﾐě zřizo┗atele, přes ┗ýHěr ﾐe zIela 
koﾏpeteﾐtﾐíIh fireﾏ a koﾐče ┗šeoHeIﾐýﾏ ﾐedostatkeﾏ teIhﾐiIkého ┗┞Ha┗eﾐí, opožděﾐýﾏ dodá┗káﾏ, ﾐedostatku praIo┗ﾐíků a dalšíIh ﾐegati┗ﾐíIh faktorů, 
které ┗ současﾐéﾏ roIe pro┗ází patrﾐě Ielou E┗ropu. Dále se iﾐteﾐzi┗ﾐě praIuje ﾐa projektu ﾐo┗é elektroiﾐstalaIe, ┗od┞ a odpadů ┗e ┗ýše u┗edeﾐýIh oHjekteIh. 
V doHě psaﾐí této zprá┗┞ je již hoto┗a ┗eškerá projekto┗á dokuﾏeﾐtaIe a ┗še sﾏěřuje k přípra┗ě ┗eřejﾐé zakázk┞ a ┗ýHěru doda┗atele. Předpokládáﾏ, že na 

přeloﾏu kaleﾐdářﾐího roku Hude zﾐáﾏ zhoto┗itel a Hěheﾏ ﾐásledujíIího kaleﾐdářﾐího roku Hude započata sta┗Ha. Dlužﾐo říIi, že se jedﾐá o jedeﾐ z ﾐej┗ětšíIh 
zásahů do Hudo┗, hﾐed po rekoﾐstrukIi oHjektu Kostelﾐí. Dalšíﾏ projekteﾏ, ﾐa kteréﾏ ┗ současﾐosti praIuji, je geﾐerálﾐí opra┗a ploIhýIh střeIh s dosazeﾐíﾏ 
foto┗oltaiIkýIh paﾐelů. V současﾐé doHě to ┗ﾐíﾏáﾏ jako ┗elﾏi aktuálﾐí téﾏa a sﾏěřo┗áﾐí škol┞ k nejen k eﾐergetiIkýﾏ úsporáﾏ, ale i k částečﾐé eﾐergetiIké 
soHěstačﾐosti je prostě žádouIí.  

Poziti┗ﾐí je i skutečﾐost, že ač přes ﾐáročﾐé „postIo┗ido┗é“ oHdoHí si škola drží úro┗eň ┗zdělá┗áﾐí a dokáže podpořit ﾐadaﾐé žák┞ ┗ jejiIh čiﾐﾐosteIh. 
Příkladeﾏ je práIe ┗e ┗olﾐočaso┗ýIh akti┗itáIh oHorů MeIhaﾐik elektroteIhﾐik, iﾐforﾏačﾐí teIhﾐologie a truhlář, jejiIhž týﾏ ┗┞t┗ořil projekt tz┗. iﾐteligeﾐtﾐího 
úlu. Projekt je ukázkou krásﾐé ﾏezioHoro┗é a ﾏezipředﾏěto┗é ┗azH┞ ﾏezi učeHﾐíﾏi a ﾏaturitﾐíﾏi oHor┞ a ┗ ráﾏIi soutěže ÚsteIkého kraje DoHrá škola oHdržel 
druhé ﾏísto. Jsﾏe ﾐa ﾐáš týﾏ prá┗eﾏ hrdí. Finaﾐčﾐí prostředk┞, získaﾐé tíﾏto uﾏístěﾐíﾏ, poslouží také k ﾏoderﾐizaIi teIhﾐiIkého ┗┞Ha┗eﾐí učeHeﾐ. 

Školu též částečﾐě o┗li┗ﾐila uprIhliIká krize ┗ souvislosti s ┗álkou ﾐa Ukrajiﾐě. Doﾏo┗ ﾏládeže se stal dočasﾐýﾏ útočištěﾏ třiIeti uprIhlíkůﾏ, ┗esﾏěs 
ﾏaﾏiﾐkám s ﾏalýﾏi dětﾏi. Pro školu H┞la tato situaIe poﾏěrﾐě ﾐo┗á, protože persoﾐál doﾏo┗a ﾏládeže ﾏusel přejít ﾐapř. ﾐa ┗íkeﾐdo┗é, ﾐeHo prázdﾐiﾐo┗é 
turnusy. Několik ukrajiﾐskýIh žáků se také přihlásilo do ﾐaší škol┞, a to jak ﾐa oHor učňo┗ský, tak ﾏaturitﾐí a dokoﾐIe i ┗┞šší odHorﾐou školu. NiIﾏéﾐě, jedﾐalo 
se o jedﾐotk┞ žáků, protože ┗ěko┗ý průﾏěr uH┞to┗aﾐýIh H┞l skutečﾐě ﾐízký a proto ┗ětšiﾐa dětí spadalo do půsoHﾐosti ﾏístﾐíIh základﾐíIh škol.  

Součástí škol┞ je Středﾐí odHorﾐé učiliště, Středﾐí škola, V┞šší odHorﾐá škola a Doﾏo┗ ﾏládeže. Hla┗ﾐíﾏ Iíleﾏ je posk┞to┗at Hezplatﾐé služH┞ v oblasti 

┗zdělá┗áﾐí ﾐa středﾐí škole ふučeHﾐí oHory Truhlář, Elektrikář iﾐteligeﾐtﾐíIh elektroiﾐstalaIí, Strojﾐí ﾏeIhaﾐik - záﾏečﾐík a studijﾐí oHor┞ Iﾐforﾏačﾐí teIhﾐologie 
– Sprá┗Ie počítačo┗é sítě, virtualizace a cloud computing, webdesign, maﾐageﾏeﾐt iﾐforﾏačﾐíIh s┞stéﾏů, Iﾐterﾐet ┗ěIí, Mechanik elektrotechnik – Digitálﾐí 
technika a mechatronika, Desigﾐ iﾐteriéru a ﾐáH┞tku, OHalo┗á teIhﾐika – OHalo┗ý a grafiIký desigﾐぶ a ﾐa základě školﾐého ﾐa ┗┞šší odHorﾐé škole ふuﾏěleIko – 

průﾏ┞slo┗ý studijﾐí oHor OHalo┗ý a grafiIký desigﾐぶ.  
Prioritou škol┞ je Io ﾐejužší spolupráIe se zaﾏěstﾐa┗ateli, protože jeﾐ tako┗ý ┗zdělá┗aIí oHor ﾏůže Hýt úspěšﾐý, který pružﾐě reaguje ﾐa požada┗k┞ 

fireﾏﾐího sektoru ﾐa koﾏpeteﾐIe aHsol┗eﾐtů.  
Pokračuje spolupráIe s firmami Thimm, Mondi, Smurfit Kappa, 2JCP, Valmet, SOZOL, IC&Eﾐergo, ET) Po┘er a dalšíﾏi. Vžd┞ se jedﾐá o propojeﾐí teoretiIké 

┗ýuk┞ příﾏo s pra┝í ┗e ┗ýroHﾐíﾏ zá┗odě. Výše zﾏíﾐěﾐé ┗zdělá┗aIí prograﾏ┞ se sﾐaží o praktiko┗áﾐí pr┗ků tz┗. duálﾐího ┗zdělá┗áﾐí. Ačkoli si je ┗edeﾐí škol┞ 
┗ědoﾏo faktu, že k plﾐéﾏu duálﾐíﾏu ┗zdělá┗áﾐí, tak, jako toﾏu je ﾐapř. ┗ NěﾏeIku, ﾐejsou ┗ ﾐaší zeﾏi ┗┞t┗ořeﾐ┞ podﾏíﾐk┞, je zde silﾐá sﾐaha škol┞ ┗┞užít 
zkušeﾐostí zahraﾐičﾐíIh partﾐerů a realizo┗at z duálﾐí forﾏ┞ ┗zdělá┗áﾐí t┞ pr┗k┞, které ﾐej┗íIe přispějí ke koﾐkureﾐIesIhopﾐosti žáků škol┞ ﾐa praIo┗ﾐíﾏ trhu.  
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Pokračo┗ala též spolupráIe s Přírodo┗ědeIkou fakultou, katedrou iﾐforﾏatik┞ UJEP ┗ ráﾏIi Fakultﾐí škol┞. )ejﾏéﾐa se jedﾐalo o odHorﾐé předﾐášk┞ 
┗┞sokoškolskýIh profesorů ┗e Štětí, ale také ﾐá┗ště┗┞ ﾐašiIh učitelů ﾐa praIo┗ištíIh fakult┞. Na┗íI se ┗ ﾏoﾐitoro┗aﾐéﾏ oHdoHí připra┗o┗al┞ podﾏíﾐk┞ pro 
uděleﾐí dalšího titulu Fakultﾐí škola, teﾐtokrát pro grafiIký desigﾐ. To se podařilo, ale Hude opět zﾏíﾐěﾐo až ┗ ﾐásledujíIí zá┗ěrečﾐé zprá┗ě.  

  

V ﾏoﾐitoro┗aﾐéﾏ oHdoHí škola též přijﾏula peﾐěžﾐí a ﾐepeﾐěžﾐí dar┞. V ráﾏIi spolupráIe se společﾐostí ヲJCP ﾐa oHoru Strojﾐí ﾏeIhaﾐik H┞la doﾏlu┗eﾐa 
pra┗idelﾐá fiﾐaﾐčﾐí poﾏoI firﾏ┞ škole ┗e ┗ýši 45.ヰヰヰ Kč.  )áro┗eň firﾏa dodá┗á škole ﾏateriál pro u┗edeﾐý oHor a s┗ářečské zkoušk┞. Pokračuje spoﾐzoro┗áﾐí 
oHoru OHalo┗á teIhﾐika společﾐostí Moﾐdi. Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヲ1 - 2022 jsﾏe získali od zﾏíﾐěﾐé společﾐosti fiﾐaﾐčﾐí dar ┗ hodﾐotě 100.ヰヰヰ Kč. Stejﾐý oHor 
H┞l podpořeﾐ částkou ヱヰ.ヰヰヰ Kč firﾏou Ser┗isHal OHal┞, a částkou ヱヰ.ヰヰヰ Kč společﾐostí Uﾐipap Praha.  

 Je poziti┗ﾐí, že ┗elké firﾏ┞ ┗ﾐíﾏají s┗oji Ielospolečeﾐskou odpo┗ědﾐost ┗ůči ┗zděláﾐí ﾏladýIh geﾐeraIí a podpoře školst┗í. Je v jedﾐáﾐí spoﾐzoring 

elektrikářskýIh oHorů, a to ┗ěIﾐýﾏi dar┞. 
 

1.1.1 Poziti┗ﾐí stráﾐk┞ škol┞ 

Kladﾐě lze školu hodﾐotit ┗ těIhto oHlasteIh: 
• škola úspěšﾐě realizuje učeHﾐí a ﾏaturitﾐí oHor┞ ┗ souladu s požada┗k┞ zaﾏěstﾐa┗atelů, 
• doIhází k prohluHo┗áﾐí ┗ztahů škol┞ a podﾐikatelského sektoru, 

• škola akti┗ﾐě spolupraIuje se školaﾏi základﾐíﾏi, a to ﾐejeﾐ při dﾐeIh ote┗řeﾐýIh d┗eří, ale též ┗ oblasti ﾏiﾏoškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí, 
• škola je tz┗. Fakultﾐí školou UJEP,  
• Škola je tz┗. Partﾐerskou školou Uﾐi┗erzit┞ HradeI Králo┗é, dík┞ čeﾏuž je ﾏožﾐé realizo┗at odHorﾐé předﾐášk┞ pedagogů zﾏíﾐěﾐé ┗┞soké škol┞ ﾐa VOŠ 

oHalo┗é teIhﾐik┞ a SŠ ┗e Štětí,  
• škola ﾐadále Huduje rozsáhlou e-learﾐiﾐgo┗ou kﾐiho┗ﾐu studijﾐíIh ﾏateriálů, založeﾐou ﾐa LMS s┞stéﾏu Moodle, 

• doIhází k postupﾐé ﾏoderﾐizaIi hard┘are dle potřeH ﾐo┗ě ┗┞učo┗aﾐýIh oHorů, 
• škola pokračuje ┗ prezeﾐtaIi ﾐa školﾐíIh ┗ýsta┗áIh a ┗eletrzíIh, kroﾏě účasti ﾐa ┗ýsta┗áIh ┗ Ústí ﾐad LaHeﾏ, MělﾐíIe, LitoﾏěřiIíIh se škola prezeﾐtuje na 

veletrhu EDUCA v Liberci, kde v minulosti ┗┞hrála pr┗ﾐí Ieﾐu za ﾐejlepší e┝poziIi. Portfolio ┗ýsta┗ H┞lo rozšířeﾐo o ┗eletrh Ži┗á řeﾏesla ﾐa No┗oﾏěstské 
radnici v Praze.  Veškerá propagaIe škol┞ je ┗┞t┗ářeﾐa z ┗lastﾐíIh zdrojů a ﾏﾐohd┞ je iﾐspiraIí ostatﾐíﾏ školáﾏ jak po stráﾐIe grafiIké, tak koﾐstrukčﾐí, 

• ﾐa ┗lastﾐíIh ┘eHo┗skýIh stráﾐkáIh www.odbornaskola.cz ﾏohou zájeﾏIi ﾐalézt ﾐejeﾐ aktuálﾐí děﾐí ﾐa škole, ale i klasiIké iﾐforﾏaIe o škole a studijﾐíIh 
oborech, včetﾐě grafiIkýIh ukázek praIí žáků středﾐí a ┗┞šší škol┞. Pro host┞ je přístupﾐý i e-learﾐiﾐgo┗ý s┞stéﾏ Moodle, k oži┗eﾐí iﾐforﾏaIí o škole 
přispí┗ají i stráﾐky Facebooku a Instagramu. Pláﾐ škol┞ ﾐa školﾐí rok je k dispozici v elektroﾐiIké podoHě, přístupﾐý každéﾏu zaﾏěstﾐaﾐIi i žáku, a to 

v ráﾏIi ser┗eru MiIrosoft E┝Ihaﾐge ふSharepoiﾐtぶ.  
• škola dispoﾐuje ┗┞sokýﾏ staﾐdardeﾏ ┗ oHlasti uH┞to┗áﾐí žáků, e┝isteﾐIe ﾐo┗ého doﾏo┗a ﾏládeže je ┗elkou de┗izou ┗ ráﾏIi ﾐaHídk┞ ┗zdělá┗aIíIh služeH 

• žáIi studijﾐího oHoru Mechanik – elektrotechnik a Elektrikář iﾐteligeﾐtﾐíIh elektroiﾐstalaIí získá┗ají oprá┗ﾐěﾐí dle ┗┞hlášk┞ 50 / 78 Sb, 

• za┗edeﾐí EUROPASSů pro ┗šeIhﾐ┞ oHor┞ škol┞, 
• posk┞to┗áﾐí průkazů ISIC / ITIC, které jsou ﾐo┗ě ┗┞uží┗áﾐ┞ též ke ┗stupu do Hudo┗ škol┞, a to ┗ kombinaci s čip┞. Citelﾐě se tak z┗ýšila Hezpečﾐost ﾐa škole. 

http://www.odbornaskola.cz/
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• škole se daří získá┗at fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ z e┗ropskýIh projektů. Stejﾐě tak začíﾐá fuﾐgo┗at spoﾐzoriﾐg ze straﾐ┞ soIiálﾐíIh partﾐerů, který je ┗ýzﾐaﾏﾐou 
silou při Hudo┗áﾐí prostředí pro ┗ýuku a ﾏoderﾐizaIi škol┞. 

• )┗┞šujíIí se zájeﾏ o učeHﾐí a ﾏaturitﾐí oHor┞.  
 

1.1.2 Negati┗ﾐí stráﾐk┞ škol┞ 

• VšeoHeIﾐě ┗li┗ paﾐdeﾏie Ioroﾐa┗iru ﾐa školst┗í. Pokud ﾐ┞ﾐí připustíﾏe, že paﾐdeﾏiIká situaIe již ﾐedosáhﾐe tako┗ého rozﾏaIhu, jako v předIhozíﾏ 
oHdoHí, setká┗áﾏe se se zIela ﾐo┗ýﾏ je┗eﾏ, kterýﾏ je ztráta určitýIh koﾏpeteﾐIí žáků, studeﾐtů, ale ﾐěkd┞ též zaﾏěstﾐaﾐIů. S ﾐá┗┞keﾏ ﾐa práIi 
z doﾏo┗a, stejﾐě tak jako ﾐa e-learﾐiﾐgo┗ou forﾏu studia Hez soIiálﾐího koﾐtaktu, častěji řešíﾏe ﾐesIhopﾐost žáků začleﾐit se do kolekti┗u, ﾐeIhť 
k preseﾐčﾐí doIházIe, zejﾏéﾐa ┗ oHlasti pra┝í u e┝terﾐíIh fireﾏ. To vede k dlouhodoHéﾏu proHléﾏu ┗e forﾏě ﾐeoﾏlu┗eﾐýIh aHseﾐIí a ﾏůže ┗ krajﾐíﾏ 
případě ┗┞┗rIholit až k ┗┞loučeﾐí žáka ze škol┞. Stejﾐě tak, i kd┞ž v droHﾐější ﾏíře, pozorujeﾏe ﾏeﾐší oIhotu k ┗zájeﾏﾐé koﾏuﾐikaIi ﾏezi pedagog┞, ﾐižší 
akti┗itu odHorﾐýIh koﾏisí, častější přízﾐak┞ s┞ﾐdroﾏu ┗┞hořeﾐí a Ielko┗é ﾐeIhuti řešit krizo┗é situaIe. Saﾏozřejﾏě je třeHa s těﾏito ﾐegati┗ﾐíﾏi ┗li┗┞ 
pracovat tak, aby se ┗še postupﾐě ┗rátilo do pů┗odﾐíIh kolejí. 

• PotřeHa iﾐ┗estiI do letitýIh iﾐžeﾐýrskýIh sítí ┗ Hudo┗áIh Pi┗o┗arská 594 a 1. Máje a ┗elké koﾏplikaIe s realizaIí projektu Větráﾏe škol┞.  

• Nutﾐost stále z┗┞šo┗at zaHezpečeﾐí školﾐíIh pozeﾏků a Hudo┗ ┗li┗eﾏ ﾐeutěšeﾐé situaIe ┗e ﾏěstě ふHezdoﾏo┗Ii, drogo┗í dealeři, ﾐepřizpůsoHi┗í oHčaﾐé). 

 

1.1.3  Vize škol┞ – ﾏožﾐosti jsou ote┗řeﾐé, ote┗řeﾐá škola 

Již čt┗rtýﾏ rokeﾏ ふi kd┞ž dík┞ paﾐdeﾏiIké situaIi ﾐotﾐě přerušo┗aﾐěぶ proHíhá ┗ýuka ┗e zrekoﾐstruo┗aﾐéﾏ oHjektu škol┞ ┗ Kostelﾐí uliIi. To škole ote┗řelo 
zIela ﾐo┗é ﾏožﾐosti a ┗ýuka ﾏůže Hýt ﾐaHízeﾐa ┗ diaﾏetrálﾐě odlišﾐé úro┗ﾐi, a to dík┞ ﾏoderﾐíﾏu teIhﾐiIkéﾏu ┗┞Ha┗eﾐí, které ﾐeﾏá koﾐkureﾐIi. Moderﾐí 
┗┞Ha┗eﾐí dostal┞ i další oHor┞, jako je elektrikář, záﾏečﾐík, ﾏeIhaﾐik elektroteIhﾐik. Na┗íI se ﾐ┞ﾐí soustředíﾏe ﾐa ﾏoderﾐizaIi Hudo┗, ┗e kterýIh proHíhá 
odHorﾐý ┗ýI┗ik a teoretiIká přípra┗a. )ﾏěﾐ┞ proHěhl┞ i ﾐa úro┗ﾐi ┗edeﾐí škol┞ ┗┞t┗ořeﾐíﾏ ﾐo┗é poziIe zástupIe pro odHorﾐý ┗ýI┗ik, kterou oHhájila paﾐí Mgr. 
MiIhala Proško┗á. Tuto zﾏěﾐu pokládáﾏ za ┗elﾏi důležitou, protože oHor┞ učňo┗ského školst┗í jsou pro školu stále ┗íIe doﾏiﾐaﾐtﾐíﾏ pr┗keﾏ. 

V oblasti oHalo┗é techniky to Hude zejﾏéﾐa prohlouHeﾐí spolupráIe s ┗┞sokýﾏi školaﾏi a podﾐikateli, ﾐaHízí se též ﾏožﾐost ┗zﾐiku ﾐo┗é platforﾏ┞, kterou 
H┞Ihoﾏ ﾏohli praIo┗ﾐě ﾐaz┗at jako Ieﾐtruﾏ ┗ýzkuﾏu a ┗ý┗oje. Mezi další priorit┞ škol┞ je postupﾐé z┗┞šo┗áﾐí úro┗ﾐě odHorﾐýIh učeHeﾐ ﾐapříč oHor┞. 
Vzhledem k toﾏu, že se ﾐepředpokládají dotačﾐí prograﾏ┞, které H┞ ﾐa uskutečﾐěﾐé projekt┞ ﾐa┗azo┗al┞, je ﾐutﾐé ┗┞užít zejﾏéﾐa doplňko┗ou čiﾐﾐost škol┞ 
k reprodukIi dalšího ﾏajetku. Koﾐkrétﾐě se jedﾐá o do┗┞Ha┗eﾐí učeHeﾐ tisko┗ýIh teIhﾐik, fotografiIkého studia, průHěžﾐá ﾏoderﾐizaIe ┗ýpočetﾐí teIhﾐik┞, 
pl┞ﾐulé zajištěﾐí soft┘aro┗ýIh liIeﾐIí a ﾐeustálá ﾏoderﾐizaIe učeHeﾐ odHorﾐého ┗ýI┗iku.  

Do ┗ize škol┞ ﾐepoIh┞Hﾐě patří i rozšiřo┗áﾐí ┗olﾐočaso┗ýIh čiﾐﾐostí žáků a studeﾐtů.  Škola připra┗uje a od roku ヲヰヲヰ ote┗írá pod patroﾐáteﾏ ﾏěsta Štětí 
TeIhﾐiIký kluH ﾏládeže. V ráﾏIi ┗ýHěro┗ýIh řízeﾐí jsou poptá┗áﾐ┞ učeHﾐí poﾏůIk┞ pro pol┞teIhﾐiku, ﾏeIhatroﾐiku, elektroteIhﾐiku či logiku. V projektu je 

zapojeﾐ též Důﾏ dětí a ﾏládeže ┗e Štětí, který partiIipuje ﾐa ┗olﾐočaso┗ýIh akti┗itáIh zejﾏéﾐa ﾏladšíIh dětí. Přes ﾏa┝iﾏálﾐí sﾐahu lektorů a ┗edeﾐí základﾐíIh 
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škol, které ﾐa projektu partiIipují, řešíﾏe stále řadu poﾏěrﾐě ﾐedoﾏ┞šleﾐýIh orgaﾐizačﾐíIh postupů a přehﾏatů a ﾐěkd┞ ﾏáﾏe poIit, že projekt je ┗íIe o 
ﾐesﾏ┞slﾐé adﾏiﾐistraIi, ﾐež o saﾏotﾐýIh děteIh. 

Dalšíﾏ důležitýﾏ Hodeﾏ ┗ Hudo┗áﾐí ﾏoderﾐí škol┞ je ﾐeustálý koﾐtakt se zaﾏěstﾐa┗ateli. Škola se zapojila do projektu KoﾏpeteﾐIe ヴ.ヰ, jehož ﾐositeleﾏ 
je zřizo┗atel, tj. ÚsteIký kraj. V ráﾏIi projektu škola spolupraIuje se společﾐostí SPM Štětí, ┗ýstup┞ jsou e┝kurze, ﾏoderﾐizaIe školﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh pláﾐů, vznik 

ﾐo┗ýIh ﾏetodik ﾐa krajské úro┗ﾐi. Projekt hodﾐotíﾏ jako doHře ﾐasta┗eﾐý a fuﾐkčﾐí.  
 

1.1.4   Rizika pro školu do roku 2025 

 

• Pokles zájﾏu o V┞šší odHorﾐou školu oHalo┗é teIhﾐik┞ z hlediska ┗ětší ﾐaHídk┞ ┗┞sokýIh škol. Nikd┞ patrﾐě ﾐedoIílíﾏe oHsazeﾐosti ┗┞šší odHorﾐé 
škol┞, jako tomu bylo do roku ヲヰヱΑ. NiIﾏéﾐě i tak je ┗idět ﾏírﾐě z┗ýšeﾐý zájeﾏ. Přispí┗á toﾏu také zﾏěﾐa ┗ﾐitřﾐího ﾐasta┗eﾐí škol┞, kd┞ ┗┞šší odHorﾐé 
┗zdělá┗áﾐí je zajíﾏa┗é i pro řadu ﾐašiIh aHsol┗eﾐtů „ﾐeoHalo┗ýIh“ oHorů. 

• Předpokládá se hospodářská reIese a proto se ﾏůže stát, že iﾐ┗estiIe do ┗zdělá┗áﾐí pole┗í, ﾐeHo Hudou zIela ﾏiﾐiﾏalizo┗áﾐ┞. Může se též proje┗it 
oﾏezeﾐí přísuﾐu fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků z E┗ropské uﾐie, tj. bude ﾏéﾐě e┗ropskýIh projektů pro dofiﾐaﾐIo┗áﾐí školst┗í, ﾐákup iﾐ┗estiI, opra┗ sta┗eH 
apod.  

• Výk┞┗┞ ┗e ┗ýﾐoseIh doplňko┗é čiﾐﾐosti škol┞, zapříčiﾐěﾐé paﾐdeﾏií Ioroﾐa┗iru. 
• )dražeﾐí ﾏateriálu, eﾐergií a služeH ﾐegati┗ﾐě o┗li┗ﾐí jak doplňko┗ou čiﾐﾐost ふzdražeﾐí, ﾐeHo dokoﾐIe ﾐedostatek papíru, zdražeﾐí ﾏateriálu pro 

s┗ářeIí školu, zdražeﾐí eﾐergií pro doﾏo┗ ﾏládežeぶ, tak saﾏotﾐou hla┗ﾐí čiﾐﾐost škol┞. Nej┗ětší hrozHou je zdražeﾐí eﾐergií, ale již ﾐěkolik ﾏěsíIů se 
též potýkáﾏe s ﾐedostatkeﾏ ﾏateriálu a jeho přeﾏrštěﾐou Ieﾐou. Proto i škola ﾏusí ﾏěﾐit Ieﾐík┞ za s┗é služH┞, počíﾐaje uH┞to┗áﾐíﾏ a koﾐče ﾐapř. 
┗┞dá┗áﾐíﾏ s┗ářečskýIh oprá┗ﾐěﾐí.   
  

IX/2012 IX/2013 IX/2014 IX/2015 IX/2016 IX/2017 IX/2018 IX/2019 IX/2020 IX/2021 IX/2022 

Studijﾐí oHor┞ 346 293 288 287 275 272 226 268 322 325 336 

UčeHﾐí oHor┞ 33 33 40 54 63 82 92 106 115 115 123 

Středﾐí škola Ielkeﾏ 379 326 328 341 338 354 358 374 437 440 459 

V┞šší škola 105 92 81 56 56 52 34 18 21 23 29 

Celkem 484 418 409 397 394 406 393 392 458 463 488 

 

Vývoj počtu žáků a studeﾐtů v oHdoHí IX/ヲヰヱヲ až IX/ヲヰ22. Z tabulky je patrﾐo, že škola se s úHytkeﾏ žáků vyrovﾐává relativﾐě doHře, ﾐa řadě jejíIh oHorů je vidět zvyšujíIí se ﾐáHor. 
V celku ale škola přesáhla součet všeIh žáků, kdy Hyly ročﾐíky daleko početﾐější. Nedostatek studeﾐtů ﾐa vyšší odHorﾐé škole ふi když i zde je patrﾐý ﾏírﾐý vzestupﾐý treﾐd oproti roku 

2021ぶ koﾏpeﾐzujeﾏe oHory ﾐa středﾐí škole.  
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2. Přehled ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů a počt┞ žáků a studeﾐtů 2021 - 2022 

Kód Náze┗ ŠVP Třída Třídﾐí učitel Počet žáků/studeﾐtů 

3442M01 OHalo┗á teIhﾐika OHalo┗ý a grafiIký desigﾐ 1. DN MiIhaela Š┗eIo┗á 16   

3442M01 OHalo┗á teIhﾐika OHalo┗ý a grafiIký desigﾐ 2. D Jan Kacar 29 

Celkeﾏ studijﾐí 
oHor┞ SŠ ンンヵ 

3442M01 OHalo┗á teIhﾐika OHalo┗ý a grafiIký design 3. DN LuIie Čoričo┗á 17 

3442M01 OHalo┗á teIhﾐika OHalo┗ý a grafiIký desigﾐ 4. DN Leﾐka Laﾐdsdorfo┗á 21 

8241M11 Desigﾐ iﾐteriéru Desigﾐ iﾐteriéru a ﾐáH┞tku 1. DN MiIhaela Š┗eIo┗á 9 

8241M11 Desigﾐ iﾐteriéru Desigﾐ iﾐteriéru a ﾐáH┞tku 2. N Petr Kubelka 21 

8241M11 Desigﾐ iﾐteriéru Desigﾐ iﾐteriéru a ﾐáH┞tku 3. DN LuIie Čoričo┗á 9 

8241M11 Desigﾐ iﾐteriéru Desigﾐ iﾐteriéru a ﾐáH┞tku 4. DN Leﾐka Laﾐdsdorfo┗á 13 

1820M01 Iﾐforﾏačﾐí teIhﾐologie ふprofilaIe od ン. ročﾐíkuぶ 1. I Alena Vo┗so┗á 23 

1820M01 Iﾐforﾏačﾐí teIhﾐologie ふprofilaIe od ン. ročﾐíkuぶ 1. IM MiIhaela Proško┗á 17 

1820M01 Iﾐforﾏačﾐí teIhﾐologie ふprofilaIe od ン. ročﾐíkuぶ 2. I Lukáš Raﾐda 21 

1820M01 Iﾐforﾏačﾐí teIhﾐologie ふprofilaIe od ン. ročﾐíkuぶ 2. IM Zuzana Mospan 23 

1820M01 Iﾐforﾏačﾐí teIhﾐologie Cloud Coﾏputiﾐg, ┗irtualizaIe a pořítačo┗é sítě 3. I Mileﾐa Dlouhá 25 

1820M01 Iﾐforﾏačﾐí teIhﾐologie Webdesign 3. IM Daﾐa Müllero┗á 12 

1820M01 Iﾐforﾏačﾐí teIhﾐologie 
Cloud Computing, ┗irtualizaIe a pořítačo┗é sítě 

Iﾐterﾐet ┗ěIí 4. I Olga Paﾐáko┗á 23 

1820M01 Iﾐforﾏačﾐí teIhﾐologie Webdesign 4. IM Milaﾐ KuHáﾐek 11 

2641L01 Mechanik elektrotechnik Digitálﾐí teIhﾐika a ﾏeIhatroﾐika 1. IM MiIhaela Proško┗á 15 

2641L01 Mechanik elektrotechnik Digitálﾐí teIhﾐika a ﾏeIhatroﾐika 2. IM Zuzana Mospan 11 

2641L01 Mechanik elektrotechnik Digitálﾐí teIhﾐika a ﾏeIhatroﾐika 3. IM Daﾐa Müllero┗á 11 

2641L01 Mechanik elektrotechnik Digitálﾐí teIhﾐika a ﾏeIhatroﾐika 4. IM Milan KuHáﾐek 8 

2651H01 Elektrikář Elektrikář iﾐteligeﾐtﾐíIh elektroiﾐstalaIí 1. E Ladisla┗ Šourek 17 

Celkeﾏ učeHﾐí oHor┞ 
SŠ ヱヱヵ 

2651H01 Elektrikář Elektrikář iﾐteligeﾐtﾐíIh elektroiﾐstalaIí 2. EZ Jiří ŠeHesta 13 

2651H01 Elektrikář Elektrikář iﾐteligeﾐtﾐíIh elektroiﾐstalaIí 3. E Pavel Veleba 12 

3356H01 Truhlář Truhlář 1. TZ Jiří LauHe 10 

3356H01 Truhlář Truhlář 2. T Jiří ŠeHesta 22 

3356H01 Truhlář Truhlář 3. TZ JakuH Malý 10 

2351H01 Strojﾐí ﾏeIhaﾐik )áﾏečﾐík 1. TZ Jiří LauHe 12 

2351H01 Strojﾐí ﾏeIhaﾐik )áﾏečﾐík 2. EZ Jiří ŠeHesta 9 

2351H01 Strojﾐí ﾏeIhaﾐik )áﾏečﾐík 3. TZ JakuH Malý 10 

8241N09 OHalo┗ý a grafiIký desigﾐ   1. O Drahoﾏíra Preislero┗á 10 Celkeﾏ ┗┞šší odHorﾐá 
škola 

29 
8241N09 OHalo┗ý a grafiIký desigﾐ   2. O Martiﾐ Mrázik 13 

8241N09 OHalo┗ý a grafiIký desigﾐ   Petr Kalous 6  
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3 )aﾏěstﾐaﾐIi škol┞ 

3. 1  Orgaﾐizačﾐí struktura škol┞ k ンヰ. září ヲヰ22 
 

 
 

Graf – Orgaﾐizačﾐí struktura školy. 
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3.2  Další ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků a ┗ěko┗á struktura 

Ve škole ┗┞učuje 12 ﾐek┗alifiko┗aﾐýIh pedagogů. Vedeﾐí škol┞ ﾐeustále ﾏoti┗uje s┗é učitele k to ﾏu, aH┞ dokoﾐčili požado┗aﾐé ┗zděláﾐí. Učitelé 
odHorﾐýIh předﾏětů a jaz┞ků se zúčastňují speIializo┗aﾐýIh kurzů a školeﾐí, pokud o ﾐě proje┗í zájeﾏ. StudujíIí učitelé ﾏají ﾏožﾐost sesta┗eﾐí roz┗rhu tak, 
aH┞ ﾏěli dostatek času k realizaci studia. Na iﾐterﾐíﾏ portále škol┞ je k dispoziIi ﾐaHídka akredito┗aﾐýIh ┗zdělá┗aIíIh kurzů. V ﾏoﾐitoro┗aﾐéﾏ oHdoHí d┗a 
učitelé odHorﾐého ┗ýI┗iku úspěšﾐě dokoﾐčili studiuﾏ pedagogiIkého ﾏiﾐiﾏa. V toﾏto kaleﾐdářﾐíﾏ roIe ﾐastoupil ﾐa pedagogiIké studiuﾏ další učitel 
odHorﾐého ┗ýI┗iku, číﾏž doIílíﾏe koﾏpletﾐí kvalifikace a aproHo┗aﾐosti ﾐa toﾏto stupﾐi ┗zdělá┗áﾐí ふted┞ ┗ ráﾏIi SOUぶ.  

 

 

TaHulka: Struktura vzděláﾐí pedagogiIkýIh zaﾏěstﾐaﾐIů k 09. 2021 
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Graf: Počty zaﾏěstﾐaﾐIů do typů vzděláﾐí ふk předIhozí taHulIeぶ 
 

Další odsta┗Ie ┗ěﾐujﾏe ┗ěko┗é struktuře zaﾏěstﾐaﾐIů škol┞. Nejsilﾐější skupiﾐou jsou zaﾏěstﾐaﾐIi v ﾐad ヶヰ let, která t┗oří 23,53 %. Následuje skupiﾐa 
od ヵヰ do ヵヴ let, která zaujíﾏá ヱヶ,18%. Při pohledu ﾐa graf zjistíﾏe, že ┗ěko┗é skupiﾐ┞ jsou poﾏěrﾐě ┗┞ro┗ﾐaﾐé a situaIe ﾐeﾐí tak tragiIká, jak H┞ se ﾏohlo zdát. 
V posledﾐíIh leteIh se podařilo zaﾏěstﾐat řadu ﾏladýIh lidí. )de o┗šeﾏ ﾐarážíﾏe ﾐa ﾐutﾐost požado┗at příslušﾐé ┗zděláﾐí, takže tuto skupiﾐu ┗┞síláﾏe ﾐa 
rele┗aﾐtﾐí ┗┞soké škol┞. PodoHﾐá situaIe je ﾐa odHorﾐýIh předﾏěteIh jedﾐotli┗ýIh oHorů. Proto se ﾐedá říIi, že H┞ ﾐěkteré oHor┞ škol┞ H┞l┞ ┗┞ložeﾐě ohrožeﾐ┞ 
odIhodeﾏ zaﾏěstﾐaﾐIů do důIhodu, a to z dů┗odu ﾐeﾏožﾐosti tako┗é praIo┗ﾐí ﾏísto zaplﾐit ﾐo┗ýﾏ zaﾏěstﾐaﾐIeﾏ ┗ produkti┗ﾐíﾏ ┗ěku. Ukazuje se, že 
školst┗í je pro řadu lidí jako zaﾏěstﾐa┗atel atrakti┗ﾐí a je potěšujíIí, že se tak začíﾐá dít i ┗ teIhﾐiIkýIh disIiplíﾐáIh, kde poteﾐIiálﾐí zaﾏěstﾐaﾐIe tr┗ale 
„přetaho┗al“ podﾐikatelský sektor.  
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Tabulka: Věko┗á struktura zaﾏěstﾐaﾐIů k oHdoHí ヰΓ.ヲヰヲヲ 

 

 
Graf: ProIeﾐtuálﾐí ┗ěko┗é zastoupeﾐí zaﾏěstﾐaﾐIů škol┞ ふpedagogiIké i ﾐepedagogiIké profeseぶ 
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3.2.1   CertifikaIe škol┞, graﾐt┞ a projekty 

Nadále pokračujeﾏe ┗ jednoletéﾏ přípra┗ﾐéﾏ programu IT Essentials a 2letéﾏ programu Akadeﾏie CisIo, která uﾏožﾐí získat žákůﾏ i studeﾐtůﾏ 
ﾏeziﾐárodﾐě uzﾐá┗aﾐý Iertifikát sprá┗Ie počítačo┗é sítě. Výuka i test┞ jsou ┗ aﾐgliIkéﾏ jaz┞Ie.  

V ráﾏIi Ciﾐeﾏa AIadeﾏ┞ proHíhá ﾐa škole ヱ ročﾐí ┗ýuka aplikaIe Ciﾐeﾏa ヴD 2023. Bohužel, liIeﾐčﾐí podﾏíﾐk┞ se od ﾏiﾐulýIh let hodﾐě zﾏěﾐil┞, a to 
k horšíﾏu. N┞ﾐí, pokud IhIeﾏe aplikaIi ┗┞učo┗at, ﾏusíﾏe ji též za ┗elkou fiﾐaﾐčﾐí částku ročﾐě kupo┗at. Proje┗uje se zde patrﾐě hospodářská recese trhu, kdy 

pro ┗ýroHIe již ﾐeﾐí prioritou ﾐaučit žáka / studeﾐta koﾐkrétﾐí aplikaIi, kterou H┞ posléze prosazo┗al ┗e s┗éﾏ zaﾏěstﾐaﾐí, ﾐýHrž jde přede┗šíﾏ o pra┗idelﾐou 
fiﾐaﾐčﾐí úhradu ふročﾐí, Iloudo┗é liIeﾐIeぶ. Jedﾐoduše řečeﾐo – peﾐíze jsou ﾐa pr┗ﾐíﾏ ﾏístě. 

Součástí škol┞ je i s┗ářeIí škola. AkreditaIe H┞la uděleﾐa dle TP A ヱヲヱ a ČSN EN ISO/IEC ヱΑヰヲヴ Českou s┗ářečskou společﾐostí ANB, certifikát  e┗. číslo  
13 – 144, ze dne 1. 9. 2007. S┗ářečská škola se pra┗idelﾐě účastﾐí ┗eřejﾐýIh zakázek, pořádaﾐýIh Úřadeﾏ práIe ČR. Je ﾐutﾐé ﾐa toﾏto ﾏístě zdůrazﾐit, že 
s┗ářeIí škola pod ┗edeﾐíﾏ paﾐa Toﾏáše Peﾐzése i ┗ těžké doHě slušﾐě prosperuje, Iož je dáﾐo zejﾏéﾐa ┗elkou akti┗itou tohoto praIo┗ﾐíka, sháﾐěﾐí zakázek 

v ostatﾐíIh školáIh, firﾏáIh atd.   
SpolupráIe s ﾏěsteﾏ Štětí ﾐa projektu TeIhﾐiIkého kluHu stále pokračuje i přes počátečﾐí ﾐesﾐáze. V ráﾏIi projektu škola oHdržela pro tuto čiﾐﾐost do 

s┗é sprá┗┞ ┗elké ﾏﾐožst┗í ﾏajetku ふ┗ýpočetﾐí teIhﾐika, poﾏůIk┞, strojeぶ. K ﾐesﾐadﾐosti spolupráIe ﾐa projektu jseﾏ se zﾏiňo┗al ┗ ﾏiﾐulé ┗ýročﾐí zprá┗ě, 
ﾐiIﾏéﾐě led┞ se pohﾐul┞ a oHě straﾐ┞ se ﾐaučili spolupraIo┗at. Kladﾐý dopad ﾐa žák┞ ┗ jedﾐotli┗ýIh kroužIíIh je ┗šak dostatečﾐou ﾏoti┗aIí k tomu, abychom 

projekt zdárﾐě dokoﾐčili.  
Projekt Větráﾏe škol┞, jehož předﾏěteﾏ je iﾐstalaIe jedﾐotek pro rekuperaIi a kliﾏatizaIi v učeHﾐáIh Hudo┗ Pi┗o┗arská ヵΓヴ a ヱ. Máje ヶヶヱ sﾐad již fiﾐišuje. 

Došlo k zásadﾐíﾏu posuﾐu terﾏíﾐů ┗┞hoto┗eﾐí sta┗H┞ a H┞lo tudíž ﾐutﾐé žádat Miﾐisterst┗o školst┗í, ﾏládeže a tělo┗ýIho┗┞ o posuﾐutí školﾐího roku na 12. 

září ヲヰヲヲ. Pů┗odﾐě H┞la dohoda s firﾏaﾏi tako┗á, že se ┗še z┗ládﾐe do koﾐIe prázdﾐiﾐ a ﾐedojde k ﾐarušeﾐí harﾏoﾐograﾏu školﾐího roku. Na obranu firem je 

ale třeHa říIi, že zřizo┗atel určil terﾏíﾐ vyhotoveﾐí sta┗H┞ ┗elﾏi ﾐešťastﾐě, a tudíž firﾏ┞ se porušeﾐíﾏ slo┗ﾐí dohod┞ ﾐikterak ﾐepro┗iﾐil┞ ┗ůči terﾏíﾐůﾏ, které 
ﾏají ┗e sﾏlou┗áIh. )áro┗eň ale ﾏusíﾏ zdůrazﾐit, že ﾐěkteré zde půsoHíIí firﾏ┞ pro┗áděl┞ s┗oji práIi ﾐa ┗elﾏi ﾐízké úro┗ﾐi, s ﾐedostatečﾐýﾏ počteﾏ praIo┗ﾐíků, 
neschopny se s ┗edeﾐíﾏ škol┞ ﾐa ﾐičeﾏ dohodﾐout. Mﾐoho pr┗ků jsﾏe taktéž ﾐeIhali předělat, protože H┞l┞ dík┞ ﾐeodHorﾐé iﾐstalaIi Huďto pro┗ozﾐě zIela 
ﾐefuﾐkčﾐí, ﾐeHo čistota práIe ﾐeodpo┗ídala aﾐi ﾐejhruHšíﾏu staﾐdardu, který H┞ H┞l ještě akIepto┗atelﾐý.  

Pokračuje e┗ropský projekt KoﾏpeteﾐIe ヴ.ヰ. Došlo k ┗ýﾏěﾐě zástupIe partﾐerské firﾏ┞ ふ┗zhledeﾏ k jeho zﾏěﾐě zaﾏěstﾐáﾐíぶ, Iož ale ﾐijak ﾐegati┗ﾐě 
ﾐeo┗li┗ﾐilo akti┗it┞, které ┗┞koﾐá┗áﾏe. Projekt hodﾐotíﾏ jako doHrý. SpolupráIe s zástupIi fireﾏ i zřizo┗atele je ┗ této oHlasti příkladﾐá. 

Připra┗uje se projekt ┗ýﾏěﾐ┞ ┗eškeré elektroiﾐstalaIe, ┗odo┗odﾐího ┗edeﾐí, soIiálﾐího zařízeﾐí, saﾐit┞ a odpadů ┗ oHjekteIh Pi┗o┗arská ヵΓヴ a ヱ. Máje 
661. V ﾏoﾐitoro┗aﾐéﾏ oHdoHí je ┗┞hoto┗eﾐa projekto┗á dokuﾏeﾐtaIe. SpolupráIe s projekčﾐí kaﾐIeláří a zřizo┗ateleﾏ je příkladﾐá. Projekt bude natolik 

rozsáhlý ふiﾐ┗estiIe IIa ヵヰ.ヰヰヰ.ヰヰヰ Kčぶ, že se po rekoﾐstrukIi hla┗ﾐí Hudo┗┞ ┗ Kostelﾐí uliIi řadí k toﾏu ﾐej┗ětšíﾏu, Io jsﾏe zatíﾏ realizo┗ali. Ačkoli se sta┗Hu 
Hudeﾏe sﾐažit rozfázo┗at do jedﾐotli┗ýIh etap, zajisté Hude ﾐutﾐé zajistit e┝terﾐí prostor┞ pro ┗ýuku. DoHa tr┗áﾐí projektu je ┗ tuto Ih┗íli odhado┗áﾐa ﾐa ½ 
kaleﾐdářﾐího roku. Na přeloﾏu tohoto roku H┞ ﾏěl Hýt ┗┞soutěžeﾐ doda┗atel sta┗H┞, ﾐa počátku ﾐásledujíIíIh ┗elkýIh prázdﾐiﾐ H┞ ﾏělo dojít k zahájeﾐí sta┗H┞. 
Vzhledem k turHuleﾐIíﾏ, které ﾐ┞ﾐí ﾐa trhu práIe, služeH a ﾏateriálu ┗ﾐíﾏáﾏe, ﾐeﾏohu ┗ tuto Ih┗íli přesﾐě defiﾐo┗at časo┗ý pláﾐ sta┗H┞.  
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4. OrgaﾐizaIe školﾐího roku 

PřijíﾏaIí řízeﾐí ﾐa studijﾐí oHor┞ H┞lo ﾐa základě splﾐěﾐí podﾏíﾐek staﾐo┗eﾐého prospěIhu a ┗ýsledků testů CERMAT. Na učeHﾐí oHor┞ pouze ﾐa základě 
splﾐěﾐí podﾏíﾐek prospěIhu, ﾐa oHor Desigﾐ iﾐteriéru a ﾐáH┞tku pak ﾐa základě taleﾐto┗é zkoušk┞.   
 

4.1 PřijíﾏaIí zkoušk┞ VOŠ ﾐa školﾐí rok ヲヰ21 - 2022 

 

PřijíﾏaIí zkoušk┞ ﾐa ┗┞šší školu se skládají z taleﾐto┗é zkoušk┞, koﾐaﾐé ﾐa ﾏístě a z hodﾐoIeﾐí předložeﾐýIh ┗lastﾐíIh ┗ýt┗arﾐýIh praIí. Počet přihlášeﾐýIh 
studeﾐtů je 12.  

 

4.2 Výsledk┞ ┗ýIho┗┞ a ┗zdělá┗áﾐí 
 

Výsledk┞ ukoﾐčeﾐí studia - zá┗ěrečﾐé zkoušk┞ učeHﾐíIh oHorů ┗ roce 2022 

 

  Žáků Konalo ZZ 
Neprospělo Neprospělo Neprospělo Neprospělo Neuspělo 

Prospělo 
Prospělo Prospělo 

 z PRK  z PÍS  z ÚST celkem %  s vyzn.  % 

3. E 12 10 0 0 0 0 0 % 8 2 100 % 

3. TZ-T 10 8 0 0 0 0 0 % 2 6 100 % 

3. TZ-Z 10 5 0 0 0 0 0 % 3* 1 80 % 

Celk. 32 23 0 0 0 0 0 % 26 5 100 % 

*Jeden z žáků oHoru strojﾐí ﾏeIhaﾐik H┞l oﾏlu┗eﾐ z ﾐeúčasti ﾐa ústﾐí zkoušIe 

4.3 Výsledk┞ ukoﾐčeﾐí studia – ﾏaturitﾐí zkoušk┞ 

Přehled ┗ýsledků ﾏaturitﾐíIh zkoušek 2022: 
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4. DN-OGD 21 2 10 % 19 5 26 % 13 69 % 1 5 % 
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4. DN-DIN 13 0 0 % 13 0 0 % 13 100 % 0 17 % 

4. I-CLO 23 1 4 % 22 2 9 % 19 87 % 1* 4 % 

4. IM-DTM 8 0 0 % 8 2 25 % 5 63 % 1* 12 % 

4. I-WDE 11 1 9 % 10 0 0 % 8 80 % 2 20 % 

Celkem 76 4 5 % 72 9 13 % 58 80 % 5* 7 % 

 
 

 

Neúspěšﾐost u didaktiIkýIh testů z ČJL, ANJ a MAT a zkoušek ﾐa ﾐě ┗ázaﾐýIh ふústﾐí zkoušk┞ a píseﾏﾐé práIe z ČJL a ANJぶ M) ヲヰヲヲ: 

Třída 

Český jaz┞k a literatura AﾐgliIký jaz┞k NěﾏeIký jaz┞k Matematika 

Ne
pr

os
pě

lo
 

ze
 st

át
ﾐí

 M
) 

% 
Kon. DT PP Ú) Nepr. % Kon. DT PP Ú) Nepr. % Kon. DT PP Ú) Nepr. % Kon. Nepr. % 

4. DN-OGD 19 0 0 0 0 0% 18 1 0 0 1 6%             1 0 0% 1 5,3% 

4. DN-DIN 13 0 0 0 0 0% 13 0 0 0 0 0%                   0 0,0% 

4. I-CLO 22 1 1 0 1 5% 20 0 0 0 0 0%             2 0 0% 1 4,5% 

4. IM-DTM 8 0 0 1 1 13% 7 0 0 1 1 14%             1 0 0% 1 12,5% 

4. I-WDE 10 1 0 0 1 10% 8 0 0 0 0 0%             2 1 0% 2 20,0% 

Celkem 72 2 1 1 3 4% 66 1 0 1 2 3%             6 1 17% 5 6,9% 

 

Neúspěšﾐost u profilo┗é části M) ヲヰヲ2: 

Třída 

Profilo┗é zkoušk┞ 
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4. DN-OGD DUM 8 0 0% OTT 8 0 0% OBT 11 0 0% TIT 11 0 0% OGD 19 0 0% 0 0,0% 

4. DN-DIN DND 13 0 0% KTN 13 0 0%         ADE 13 0 0% 0 0,0% 

4. I-CLO POS 22 1 5% TVY 22 0 0%         PVY 22 0 0% 1 4,5% 
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4. IM-DTM ATM 8 1 13% EDT 8 1 13%         POV 8 0 0% 1 12,5% 

4. I-WDE WDE 10 0 0% WTL 10 0 0%         IKT 10 0 0% 0 0,0% 

Celk.                     2 2,8% 

 

Předsedo┗é ﾏaturitﾐíIh koﾏisí: 

předsedo┗é ﾏaturitﾐíIh koﾏisí ﾐa VOŠ OT a SŠ Štětí předsedo┗é ﾏaturitﾐíIh koﾏisí z VOŠ OT a SŠ  Štětí 
Mgr. Viléﾏ VojtěIh SOŠ Lit┗íﾐo┗–Hamr 4. DN-DIN MgA. Petr Kubelka VOŠ, SPŠ a SOŠ Varﾐsdorf 

Iﾐg. Jiří K┗asﾐička ISŠ teIhﾐiIká Mělﾐík 4. DN-OGD Iﾐg. VáIla┗ Mikoláš VOŠ, SPŠ a SOŠ Varﾐsdorf 

Iﾐg. et BI. MiIhal BuHílek 
VOŠ, SPŠ a SOŠ služeH a Iesto┗ﾐího ruIhu, 

Varnsdorf 
4. I-CLO Iﾐg. Mileﾐa Dlouhá ISŠ teIhﾐiIká Mělﾐík 

Mgr. et Mgr. Jaﾐ Škoda 
VOŠ, SPŠ a SOŠ služeH a Iesto┗ﾐího ruIhu, 

Varnsdorf 
4. I-IVE Mgr. Aleﾐa Vo┗so┗á ISŠ teIhﾐiIká Mělﾐík 

Mgr. Petr Kozák 
VOŠ, SPŠ a SOŠ služeH a Iesto┗ﾐího ruIhu, 

Varnsdorf 
4. IM-WDE Iﾐg. Staﾐisla┗ Vlček ISŠ teIhﾐiIká Mělﾐík 

Iﾐg. Fraﾐtišek Mora┗eI ISŠT Mělﾐík 4. IM-DTM Iﾐg. Jaﾐka Leﾐd┗a┞o┗á ISŠ teIhﾐiIká Mělﾐík 

   MgA. Petr Kubelka VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf 

 

4.4  Soutěže a přehlídk┞ žáků ┗e školﾐíﾏ roIe ヲヰ21/2022 

ŽáIi se účastﾐili Ielostátﾐí ﾏateﾏatiIké soutěže, ┗e které získal žák učeHﾐího oHoru truhlář pěkﾐé třetí ﾏísto. V ﾐeposledﾐí řadě je třeHa zﾏíﾐit pro ﾐás 
┗elﾏi ┗ýzﾐaﾏﾐou krajskou soutěž škol DoHrá škola – Moderﾐí škola ヴ.ヰ, kde ﾐaši žáIi získali druhé ﾏísto s projekteﾏ Ch┞trý úl. )a geﾐiálﾐí ﾏ┞šleﾐku ﾏůžeﾏe 
po┗ažo┗at propojeﾐí ﾐejﾏoderﾐější elektroteIhﾐik┞ a autoﾏatizaIe s tradičﾐíﾏ řeﾏesleﾏ a to ┗še ┗ úItě k hodﾐotáﾏ přírod┞. Dík┞ jejiIh projektu ﾏáﾏe již ﾐ┞ﾐí 
ﾏožﾐost shlédﾐout ┗ jiﾐak průﾏ┞slo┗éﾏ ﾏěstě Štětí ﾏoderﾐí zařízeﾐí pro Iho┗ ┗čelst┗a, které ﾏoﾐitoruje, odesílá a ┗┞hodﾐoIuje souHor hodﾐot, potřeHﾐý k zajištěﾐí 
Io ﾐejlepšíIh podﾏíﾐek pro Iho┗. Další soutěží, které se účastﾐil ﾐáš týﾏ, H┞la akIe K┞HerroHot ヲヰヲヲ v TeIhﾐiIké uﾐi┗erzitě ┗ Liberci. Letošﾐíﾏ úkoleﾏ H┞lo dostat se 

z Hludiště za ﾐejkratší čas. Jedeﾐ ze štětskýIh týﾏů ﾏěl K┞HerroHota z LEGO sta┗eHﾐiIe Miﾐdstorﾏ EVン, kdežto druhý týﾏ ﾏěl roHota složeﾐého z Arduiﾐo 
ﾏikrokoﾐtroleru a součástek k toﾏu určeﾐýIh. Studeﾐti ﾐa ﾏístě od ráﾐa kaliHro┗ali roHot┞, a to až do posledﾐí Ih┗íle. Týﾏ s LEGO roHoteﾏ i přes ┗eškerou sﾐahu 
ﾐeuspěl aﾐi jedﾐou ze tří pokusů. Na druhou straﾐu studeﾐti s Arduiﾐo roHoteﾏ ┗┞hráli pr┗ﾐí ﾏísto s časeﾏ ﾐeIelýIh ヱヲ ┗teřiﾐ. Podařilo se jiﾏ to za poﾏoIi sledo┗áﾐí 
zdi po pra┗é straﾐě roHota ふﾏůže Hýt i ozﾐačeﾐo jako „pra┗idlo pra┗é ruk┞“ぶ. Jako zajíﾏa┗é ﾏísto pro prezeﾐtaIi ﾐaší práIe ┗idíﾏe též ┗ýsta┗u oHalo┗ého desigﾐu 
v prostoráIh krajského úřadu ┗ Ústí ﾐad LaH.  
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4.5 V┞šší odHorﾐé studiuﾏ 

V┞šší odHorﾐé studiuﾏ je ﾐa škole orgaﾐizo┗áﾐo od školﾐího roku ヱΓΓヶ – 1998. Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱ6 – 2017 se již ┗ pra┝i u┗edla ﾐo┗á akreditaIe studijﾐího 
programu, kterou škola úspěšﾐě oHhájila rozhodﾐutíﾏ akreditačﾐí koﾏise MŠMT dﾐe ヱΑ. úﾐora ヲヰヱヵ pod č.j. MŠMT-41781/2015. Akreditace koﾐčila 31. 8. 

2021 a je ﾐahrazeﾐa ﾐo┗ýﾏ, ﾏoderﾐějšíﾏ ┗zdělá┗aIíﾏ prograﾏeﾏ. Ten ﾐa┗azuje ﾐa tradiIi ┗ýuk┞ oHalo┗ého a grafiIkého desigﾐu ┗e Štětí a přiﾐáší řadu 
┗┞lepšeﾐí, zejﾏéﾐa ┗e forﾏě ┗olitelﾐýIh předﾏětů, ﾏezi které patří postprodukIe, sigﾐﾏakiﾐg, digitálﾐí fotografie či ┘eHdesigﾐ. Teﾐto „ﾏodulárﾐí“ s┞stéﾏ 
přiHližuje forﾏu ┗ýuk┞ Io ﾐej┗íIe sﾏěreﾏ k ┗┞sokoškolskéﾏu ┗zdělá┗áﾐí. No┗í studeﾐti ┗┞šší odHorﾐé škol┞ se tak ﾏohou těšit ﾐa ┗elﾏi zajíﾏa┗ý a prestižﾐí 
obor. Škola je čleﾐeﾏ AsoIiaIe ┗┞ššíIh odHorﾐýIh škol a ┗edeﾐí se zúčastňuje se pra┗idelﾐě odHorﾐýIh seﾏiﾐářů o proHleﾏatiIe VOŠ. Kroﾏě toho je škola 
čleﾐeﾏ profesﾐíIh sdružeﾐí. Na škole studují žáIi ヱヰ regioﾐů České repuHlik┞, kteří též ┗┞uží┗ají ﾐadstaﾐdardﾐíIh podﾏíﾐek ┗elﾏi doHře ┗┞Ha┗eﾐého Doﾏo┗a 
ﾏládeže. Počíﾐaje školﾐíﾏ rokeﾏ ヲヰヱΓ / ヲヰヲヰ je ┗ýuka opět situo┗áﾐa do ﾐo┗ě zrekoﾐstruo┗aﾐýIh a dosta┗ěﾐýIh Hudo┗ ┗ Kostelﾐí uliIi. 

No┗é Hudo┗┞ a ﾐo┗é ┗┞Ha┗eﾐí stroji ﾏá kladﾐý ┗li┗ ﾐa přijíﾏaIí řízeﾐí. Ačkoli ┗ﾐíﾏáﾏe sestupﾐý treﾐd zájﾏu o ┗┞šší odHorﾐé ┗zděláﾐí ふale to je proHléﾏ 
gloHálﾐí a ﾐeﾏá sou┗islost s k┗alitou posk┞to┗aﾐýIh služeH této škol┞ぶ, podařilo se do ﾐásledujíIího školﾐího roku teﾐto treﾐd otočit. SiIe ﾐeﾏůžeﾏe ho┗ořit  
o tak silﾐýIh ročﾐíIíIh, jako toﾏu H┞lo před deseti let┞, ﾐiIﾏéﾐě ┗ýuka ﾐa ┗┞šší odHorﾐé škole ﾐeﾐí z dů┗odů kapaIitﾐíIh ohrožeﾐa.  

4.5.1  Výuka ﾐa ┗┞šší odHorﾐé škole 

Učitelé jedﾐotli┗ýIh předﾏětů staﾐo┗ují požada┗k┞ ﾐa žák┞ VOŠ ﾐa jedﾐotli┗á oHdoHí, tj. ﾐapř. rozsah zkoušk┞, ﾐáležitosti zápočtů a zkoušek, kritéria 
hodﾐoIeﾐí, opra┗ﾐé terﾏíﾐ┞ apod.  

K dispozici je 90 ﾐo┗ýIh, plﾐě ┗┞Ha┗eﾐýIh počítačů,  ンD tiskáﾐa, suHliﾏačﾐí tisk pro potisk hrﾐků, triček a čepiI s ┗akuo┗ýﾏ terﾏoliseﾏ, stroj ﾐa ┗ýroHu 
reklamníIh Huttoﾐů, sítotisko┗ý karusel ﾐa potisk triček a dalšíIh ﾏateriálů, taﾏpoﾐo┗ý tisko┗ý stroj pro droHﾐé reklaﾏﾐí tisk┞, písko┗aIí koﾏora pro písko┗áﾐí 
sklenic, D┗ě CO2 laserové gra┗írky, CNC fréza ﾐa řezáﾐí, zIela ﾐo┗é řezaIí plotr┞ od společﾐosti KoﾐgsHerg, UV flatHed EffeteI a dva digitálﾐí tisko┗é stroje. Škola 
ﾏá liIeﾐIo┗áﾐ ┗eškerý soft┘are ﾐa ┗íIe počítačo┗ýIh učeHeﾐ, takže žáIi ﾏohou praIo┗at ﾐa s┗ýIh projekteIh i ﾏiﾏo ┗┞učo┗aIí hodiny v jiﾐýIh učeHﾐáIh škol┞. 

Výsledk┞ studeﾐtů jsou zapiso┗áﾐ┞ do „zkušeHﾐí a zápočto┗é zprá┗┞“ s terﾏíﾐeﾏ zkoušk┞ ﾐeHo zápočtu, podpiseﾏ učitele a ┗┞zﾐačeﾐíﾏ studijﾐíIh 
┗ýsledků. Studeﾐti ﾏají pro s┗ou koﾐtrolu studijﾐí průkaz, kaﾏ učitelé zapisují ┗ýsledk┞ jedﾐotli┗ýIh zkoušek a zápočtů s u┗edeﾐíﾏ terﾏíﾐu.  

Je ┗edeﾐ roz┗rh ﾐa příslušﾐý školﾐí rok v elektroﾐiIké forﾏě, který zazﾐaﾏeﾐá┗á i další, ﾐapř. ﾏiﾏořádﾐé akIe, předﾐášk┞, účasti ﾐa ┗eletrzíIh atd., 
aktuálﾐí sta┗ studeﾐtů po jedﾐotli┗ýIh oHdoHíIh a rozděleﾐí studeﾐtů do skupiﾐ, dále sezﾐaﾏ použí┗aﾐýIh učeHﾐiI a učeHﾐíIh te┝tů, pře┗zetí Studijﾐího a 
zkušeHﾐího řádu pro studeﾐt┞ VOŠ, přehled o úhradě školﾐého, orgaﾐizaIe školﾐího roku s přehledeﾏ zkouško┗ýIh aj. oHdoHí, prázdﾐiﾐ, pleﾐérů aj., test┞ 
z Hezpečﾐosti práIe a ┗eškerá korespoﾐdeﾐIe studeﾐtů VOŠ a také ┗ýsledk┞ studeﾐtů a jejiIh test┞ aj. podklad┞ ke klasifikaIi ﾐa příslušﾐý školﾐí rok.  

Vedeﾐí škol┞ spolupraIuje s ┗edeﾐíﾏ Fakult┞ uﾏěﾐí a desigﾐu UJEP ┗ Ústí ﾐad LaHeﾏ, dále s Technickou univerzitou Liberec, Fakulty uﾏěﾐí a desigﾐu. 

OHě škol┞ ┗ minulosti poskytly předsedu koﾏise aHsolutoria. Dlouholetá spolupráIe je ┗edeﾐa s V┞šší odHorﾐou školou a Středﾐí školou grafiIkou ┗ Praze, se 

kterou ﾐaše škola pra┗idelﾐě ┗┞ﾏěňuje předsed┞ ﾏaturitﾐíIh koﾏisí grafiIkýIh oHorů a též předsed┞ aHsolutorií VOŠ, stejﾐě tak jako pedagog┞ ┗e ┗ýuIe 
odHorﾐýIh předﾏětů. OdHorﾐýﾏ předﾏětůﾏ v ﾏoﾐitoro┗aﾐéﾏ oHdoHí ┗┞učovali Ing. MiIhaela Š┗eIo┗á, DiS., Iﾐg. Milaﾐ Jaroš, BI. Petr Kalous, Mgr. BcA. Marek 

RuHeI, Mgr. Jaﾐ HruHeš, Iﾐg. Drahoﾏíra Preislero┗á a komisi vedl DoI. Mgr. Martiﾐ Mrázik, Ph.D.  
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4.5.2   UčeHﾐiIe a učeHﾐí te┝t┞ 

Pedagogo┗é škol┞ jsou ┗edeﾐi k ┗┞t┗ářeﾐí e-learﾐiﾐgo┗ýIh ﾏateriálů, které jsou přístupﾐé ﾐa školﾐíﾏ ser┗eru Moodle ┗e forﾏě testů, I┗ičeﾐí, studijﾐíIh 
te┝tů a ﾏultiﾏediálﾐíIh ﾏateriálů. V řadě předﾏětů ┗┞šší odHorﾐé škol┞ je ﾏožﾐé touto forﾏou i ode┗zdá┗at dílčí práIe a plﾐit úkol┞ ┗ ráﾏIi praktiIkýIh I┗ičeﾐí. 
Studeﾐti ﾏohou praIo┗at ﾐa zadáﾐíIh ﾐejeﾐ ┗ hodiﾐáIh, ale i ┗ ráﾏIi s┗ého ┗olﾐého času ﾐapř. z Doﾏo┗a ﾏládeže či s┗ého doﾏo┗a, postačí jiﾏ jeﾐ připojeﾐí 
k iﾐterﾐetu. PraIo┗iště ┗ Doﾏo┗ě ﾏládeže je ﾐa┗íI pod totožﾐou doﾏéﾐou a se shodﾐýﾏ soft┘aro┗ýﾏ ┗┞Ha┗eﾐíﾏ, jako odHorﾐé učeHﾐ┞.  

Na začátku školﾐího roku se studeﾐti v┞šší odHorﾐé sezﾐaﾏují s doporučeﾐou a po┗iﾐﾐou literaturou pro studiuﾏ. V kﾐiho┗ﾐě škol┞ jsou arIhi┗o┗áﾐ┞ 
zá┗ěrečﾐé a jiﾐé práIe studeﾐtů ┗┞šší odHorﾐé škol┞ jak ┗e forﾏě s┗ázaﾐé, tak elektroﾐiIké. 

ヴ.ヵ.ン   AHsolutoriuﾏ VOŠ ヲヰ22 

Na škole proHěhlo ┗e dﾐeIh 28. 6. 2022 aHsolutoriuﾏ V┞šší odHorﾐé škol┞ oHalo┗é teIhﾐik┞. Předsedou koﾏise H┞l Iﾐg. arIh. Dott. Iﾐg. Petr Jaﾐoš, 
arIhitekt a pedagog ﾐa Fakultě uﾏěﾐí a arIhitektur┞ TeIhﾐiIké uﾐi┗erzit┞ ┗ LiHerIi. Přiz┗aﾐýﾏ odHorﾐíkeﾏ z praxe byl pan MgA. Marek Mikovec z fy 

MikovecDesign.  Absolutorium konalo 6 studeﾐtů, 5 prospělo, ヱ s ┗┞zﾐaﾏeﾐáﾐíﾏ.  
 

 

4.6   Poznatky z uplatﾐěﾐí aHsol┗eﾐtů škol┞ ﾐa trhu práIe  

Vzhledem k perspekti┗ﾐíﾏ a žádaﾐýﾏ speIializaIíﾏ ﾐeﾏá škola proHléﾏ┞ s uplatﾐěﾐíﾏ aHsol┗eﾐtů. Na┗íI žáIi a studeﾐti ﾐepoIházejí z jedﾐoho ﾏísta, ale 
u středﾐí škol┞ z ┗íIe okresů a u ┗┞šší škol┞ z Ielé repuHlik┞, a tak ﾐehrozí kuﾏulaIe uIhazečů o práIi ┗e stejﾐé speIializaIi. 

U aHsol┗eﾐtů škol┞ také ﾐeﾐí ┗ýjiﾏkou založeﾐí ┗lastﾐíIh a u aHsol┗eﾐtů VOŠ poﾏěrﾐě r┞Ihlé uplatﾐěﾐí ﾐa prestižﾐíIh poziIíIh. V ráﾏIi pra┝e ┗┞šší odHorﾐé 
škol┞, která se koﾐá ┗ letﾐíﾏ seﾏestru druhého ročﾐíku, doIhází ┗elﾏi často ze straﾐ┞ studeﾐtů k ﾐa┗ázáﾐí spolupráIe se s┗ýﾏi HudouIíﾏi zaﾏěstﾐa┗ateli. 
AHsol┗eﾐti ┗┞šší škol┞ tak ﾏají často zajištěﾐé zaﾏěstﾐáﾐí již Hěheﾏ studia, ┗alﾐá ┗ětšiﾐa po aHsolutoriu okaﾏžitě ﾐastupuje do firem z oHlasti oHalo┗é teIhﾐik┞, 
tiskáreﾐ, DTP studií a reklaﾏﾐíIh ageﾐtur.  

Středﾐí odHorﾐá škola ┗ede žák┞ k uplatﾐěﾐí přede┗šíﾏ ┗ odHorﾐýIh profesíIh, přesto řada aHsol┗eﾐtů přeIhází ﾐa ┗┞soké škol┞ přede┗šíﾏ teIhﾐiIkého 
sﾏěru. To je v současﾐosti, kd┞ ┗zdělá┗áﾐí ┗ teIhﾐiIkýIh profesíIh je jedﾐou z priorit školst┗í, ┗elﾏi doHrý sigﾐál. 

O aHsol┗eﾐt┞ učeHﾐíIh oHorů je tr┗ale slušﾐý zájeﾏ. Žák tak již Hěheﾏ studia získá solidﾐí praktiIké zﾐalosti ﾐejﾏoderﾐějšíIh teIhﾐologií. VšeIhﾐ┞ učeHﾐí 
oHor┞ ﾐa škole jsou ┗ současﾐé doHě oHsazeﾐ┞, tj. ﾏůžeﾏe pozoro┗at z┗ýšeﾐý zájeﾏ ze straﾐ┞ uIhazečů. ProHléﾏeﾏ zůstá┗á jejiIh k┗alita, která je při přijetí 
do pr┗ﾐíIh ročﾐíků zﾐačﾐě rozdílﾐá. Je zá┗islá ﾐa přípra┗ě ze základﾐíIh škol, ale také ﾐa ﾏoti┗aIi rodiﾐ ┗ést HudouIí učﾐě k toﾏu, aH┞ se ┗ěﾐo┗ali koﾐkrétﾐíﾏu 
řeﾏeslu. )ačíﾐá se proje┗o┗at fluktuaIe žáků ﾐapříč oHor┞ škol┞.  
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4.7  HodﾐoIeﾐí ┗ýsledků ┗ýIho┗ﾐého půsoHeﾐí  

4.7.1  ProHleﾏatika ┗ýIho┗ﾐého poradeﾐst┗í  

Na škole v ﾏoﾐitoro┗aﾐéﾏ oHdoHí 2021/2022 pracuje ┗ýIho┗ﾐá poradk┞ﾐě a metodik prevence. SpolupráIe koﾏiseﾏi ﾏěsta Štětí a poliIií ČR funguje 

HezproHléﾏo┗ě. Metodiku prevence a ┗ýIho┗ﾐé poradk┞ﾐi jsou ro┗ﾐěž ┗ průHěhu roku ﾐaHízeﾐ┞ ﾏožﾐosti účasti ﾐa seﾏiﾐáříIh a akIíIh s daﾐou téﾏatikou, 
čehož hojﾐě ┗┞uží┗ají. 

Taktéž školﾐí parlaﾏeﾐt fuﾐguje Hez proHléﾏů. Na každéﾏ setkáﾐí s žák┞ a studeﾐt┞ je ┗žd┞ přítoﾏeﾐ zástupIe ┗edeﾐí škol┞ ふHuďto ředitel, ﾐeHo zástupIe 
řediteleぶ, a zástupIe Doﾏo┗a ﾏládeže. Vedeﾐí škol┞ jsou pra┗idelﾐě předá┗áﾐ┞ hodﾐotíIí zprá┗┞ za oHlast ┗ýIho┗ﾐého půsoHeﾐí i ﾏetodik┞ pre┗eﾐIe. VýIho┗ﾐá 

poradk┞ﾐě i ﾏetodik pravidelﾐě iﾐforﾏují koleg┞ ﾐeHo ﾐěIo ﾐa┗rhují Hěheﾏ pedagogiIkýIh porad, stejﾐě tak se pra┗idelﾐě sIhází s ┗edeﾐíﾏ škol┞. 
Na škole a doﾏo┗ě ﾏládeže proHíhají každoročﾐě předﾐášk┞ pro žák┞, týkajíIí se dospí┗áﾐí, kriﾏiﾐalit┞, drogo┗é zá┗islosti a dalšíIh patologiIkýIh faktorů. 

Kladﾐě je ﾏožﾐé hodﾐotit spolupráIi s PoliIií ČR, jejíž praIo┗ﾐíIi pra┗idelﾐě pořádají předﾐášk┞ pro žák┞ učeHﾐíIh i studijﾐíIh oHorů. 
VýIho┗ﾐá poradk┞ﾐě a metodik prevence též spolupraIují s ┗edeﾐíﾏ Doﾏo┗a ﾏládeže. Na pedagogiIkýIh poradáIh i ﾏiﾏořádﾐě ﾏají ﾏožﾐosti učitelé a 

┗┞Iho┗atelé spolupraIo┗at při řešeﾐí jakýIhkoli┗ proHléﾏů, které přesahují ráﾏeI tříd┞.  

4.7.2  Problematika prevence  

) hruHého statistiIkého přehledu pro školﾐí rok ヲヰ21 / 2022 opět ┗┞plý┗á, že ﾐejčastějšíﾏ zdrojeﾏ krizo┗ýIh situaIí jsou ﾐeoﾏlu┗eﾐé hodiﾐ┞, dále se 
jedﾐá o sílíIí ﾐe┗hodﾐé Iho┗áﾐí ┗ hodiﾐáIh jak ﾏezi žák┞, tak sﾏěreﾏ k pedagogůﾏ. ProHléﾏeﾏ je také kouřeﾐí, kteréﾏu se ale ﾏiﾏo oHjekt┞ škol┞ čelí ┗elﾏi 
špatﾐě. Do škol┞ již přiIházejí žáIi ze škol základﾐíIh s ┗┞pěsto┗aﾐýﾏ ﾐá┗┞keﾏ kouřeﾐí. Městská poliIie ┗e Štětí každý rok společﾐě se zástupIi ﾏěsta pořádá 
rozhovory s ┗┞učujíIíﾏi škol┞, ﾏěstská poliIie je dále ﾐápoﾏoIﾐa při testo┗áﾐí žáků a studeﾐtů ﾐa oﾏaﾏﾐé a ps┞Ihotropﾐí látk┞. Částečﾐě skr┞týﾏ a pro ﾐás 
do této Ih┗íle ﾐezﾐáﾏýﾏ je┗eﾏ je jakýsi doz┗uk paﾐdeﾏiIkého sta┗u ┗ zeﾏi, kd┞ se od žáků očeká┗al┞ podstatﾐé zﾏěﾐ┞ ┗ pedagogiIkéﾏ proIesu. Následk┞ 
z odloučeﾐí, pře┗ažujíIí distaﾐčﾐí ┗ýuk┞ a ﾐee┝isteﾐIe pra┝e si žáIi, zejﾏéﾐa učﾐi, ﾐesou do dalšíIh, již klidﾐějšíIh oHdoHí. Proje┗uje se to zejﾏéﾐa ﾐeoIhotou 
komunikace s autoritami, neschopnost reago┗at ﾐa úkol┞, ﾐeIhuť k práIi ┗ kolektivu a přede┗šíﾏ ┗elké aHseﾐIe ﾐa odHorﾐéﾏ ┗ýI┗iku u zaﾏěstﾐa┗atelů. To 

┗še ﾏůže ┗ést až k předčasﾐéﾏu ukoﾐčeﾐí studia ┗┞loučeﾐíﾏ. Proto předpokládáﾏ daleko hluHší a Iíleﾐější zapojeﾐí ﾏetodika pre┗eﾐIe a ┗ýIho┗ﾐé 
poradk┞ﾐě, které čeká ﾐelehký úkol. VěI je ﾐapříč pedagogiIkýﾏ sHoreﾏ, ale též ﾏezi školou a zaﾏěstﾐa┗ateli, podílejíIí se ﾐa pra┝i učňů, pra┗idelﾐě 
koﾏuﾐiko┗áﾐa a doufáﾏe, že předejdeﾏe katastrofiIkéﾏu sIéﾐáři.  
 

4.7.3  Údaje o iﾐtegro┗aﾐýIh žáIíIh 

Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰ21/2022 ﾐestudo┗al ﾐa škole žádﾐý iﾐtegro┗aﾐý žák, stejﾐě tak ﾐeH┞lo ┗┞užito pomoci asistenta pedagoga, jako tomu bylo v minulosti. 

Vedeﾐí škol┞ ﾐeoﾏezuje uIhazeče při přijíﾏaIíIh zkouškáIh pro jejiIh případﾐé tělesﾐé postižeﾐí aj. O žáIíIh, kteří ﾏají ﾐěkteré zdra┗otﾐí proHléﾏ┞ ふdiaHetiIi, 
d┞slektiIi apod.ぶ ┗ýIho┗ﾐý poradIe iﾐforﾏuje třídﾐí učitele a učitele, kteří je učí. Sezﾐaﾏuje je s doporučeﾐíﾏi lékaře příp. ŠP).  
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Statistika kázeňskýIh opatřeﾐí za školﾐí rok ヲヰ21 – 2022: 

 Napoﾏeﾐutí 
TU nebo 

UOV 

Důtka TU 
nebo UOV 

Důtka ŘŠ Podﾏíﾐečﾐé 
┗┞loučeﾐí 

V┞loučeﾐí 

Ne┗hodﾐé Iho┗áﾐí ┗ hodiﾐáIh a k ┗┞učujíIíﾏ 2 1 1 1 1 

Neoﾏlu┗eﾐé hodiﾐ┞, pozdﾐí oﾏlou┗áﾐí aHseﾐIe 88 39 14 3 1 

Ničeﾐí ﾏajetku, krádeže 0 0 0 0 0 

Neﾐošeﾐí školﾐíIh poﾏůIek 0 0 0 0 0 

Pod┗od, zﾐeužití počítačo┗é sítě 0 0 0 0 0 

Neplﾐěﾐí po┗iﾐﾐostí 22 14 0 0 0 

Kouřeﾐí, Iigaret┞ a oﾏaﾏﾐé látk┞ 0 0 0 0 0 

Šikaﾐa a ﾐe┗hodﾐé Iho┗áﾐí ke spolužákůﾏ  0 0 0 0 0 
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5.  Doﾏo┗ ﾏládeže 

ヵ.ヱ Ideﾐtifikačﾐí údaje 

 

T┞p zařízeﾐí:   Doﾏo┗ ﾏládeže, třída ヱ. ﾏáje ヶヶヲ, Štětí 
VedouIí ┗┞Iho┗atelka: Magda )aHilaﾐská 

E-mail:    zabilanska@odbornaskola.cz 

Telefon:   +420 411 152 020, 737 773 328 

IZO DM:   102 565 121 

 
ヵ.ヲ OHeIﾐá Iharakteristika 

 

Doﾏo┗ ﾏládeže při VOŠ oHalo┗é teIhﾐik┞ a Středﾐí škole Štětí je ┗ýIho┗ﾐé školské zařízeﾐí, které posk┞tuje žákůﾏ středﾐí a studeﾐtůﾏ ┗┞šší odHorﾐé škol┞ 
uH┞to┗áﾐí, ┗ýIho┗u a ┗zdělá┗áﾐí ﾐa┗azujíIí ﾐa čiﾐﾐost škol┞. Vede žák┞ k plﾐohodﾐotﾐéﾏu ┗┞uží┗áﾐí ┗olﾐého času forﾏou zájﾏo┗ýIh čiﾐﾐostí.  
 

ヵ.ン Persoﾐálﾐí zajištěﾐí DM 

 

Persoﾐálﾐí čiﾐﾐost doﾏo┗a ﾏládeže zaHezpečo┗ali ┗e školﾐíﾏ roIe ヲヰヲヱ/ヲヰヲヲ ヴ pedagogičtí a ン ﾐepedagogičtí praIo┗ﾐíIi. Staﾐo┗eﾐé k┗alifikačﾐí předpoklad┞ 
splňo┗ali ┗šiIhﾐi pedagogičtí praIo┗ﾐíIi. Středoškolské odHorﾐé ┗zděláﾐí ﾏají ヴ ┗┞Iho┗atelé, z toho jsou ン žeﾐ┞ a ヱ ﾏuž. Průﾏěrﾐý ┗ěk pedagogiIkého 
praIo┗ﾐíka H┞l ヵΑ let. Týﾏ pedagogů je zkušeﾐý, ﾏá dlouholetou pedagogiIkou pra┝i.  
 

Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi počet: 4 

 

VedouIí ┗┞Iho┗atelka:  Magda )aHilaﾐská 

Kﾏeﾐo┗í ┗┞Iho┗atelé: Radka Petráko┗á 

    Klára Vogelo┗á 

Josef NěﾏeI 

Věko┗é složeﾐí 
do 20 let 21-30 let 31-40 let 41-50 51-60 ヶヱ a ┗íIe 

0 0 0 0 2 2 
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Nepedagogičtí praIo┗ﾐíIi  počet:  3       

ReIepčﾐí:   Daﾐa Š┗eIo┗á 

Sprá┗Ie ふúdržHářぶ:  Jáﾐ Med┗eI 

Sprá┗Ie IT:   Jiří Vé┗oda 

 

Věko┗é složeﾐí 
do 20 let 21-30 let 31-40 let 41-50 51-60 ヶヱ a ┗íIe 

0 0 1 0 1 1 

 

Úklid DM    zajišťuje e┝terﾐí firma 

 

ヵ.ヴ V┞Ha┗eﾐí doﾏo┗a ﾏládeže 

 

Lůžko┗á kapaIita 134 

Počet pokojů Ielkeﾏ 69 

         z toho: jedﾐolůžko┗ýIh 4 

                      d┗oulůžko┗ýIh 65 

Počet společeﾐskýIh ﾏístﾐostí ふkluHo┗ﾐ┞, studo┗ﾐ┞, herﾐ┞, fitﾐessぶ 7 

         z toho: studovny (klubovny) 4 

                       herny, fitness 3 

Počet kuIh┞ﾐí 9 

 
 
ヵ.ヵ UH┞to┗áﾐí ﾐa doﾏo┗ě ﾏládeže 
 
Počet uH┞to┗aﾐýIh žáků a studeﾐtů k 1. 10. 2021 

• celkem:   64 

• z toho:   

o žáIi SŠ:  50 

▪ chlapci: 25 

▪ dí┗k┞:  25 
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o studenti VOŠ:  14 

▪ chlapci:   6 

▪ dí┗k┞:    8 

 

 

Přihlášk┞ k uH┞to┗áﾐí ふza Ielý školﾐí rokぶ 
• počet žádostí Ielkeﾏ:  64 

• z toho přijatýIh:   64  

Všeﾏ žádosteﾏ H┞lo ┗┞ho┗ěﾐo. 
 

)ﾏěﾐ┞ ┗ počtu uH┞to┗aﾐýIh žáků a studeﾐtů ┗ průHěhu školﾐího roku 

• nastoupilo:    0    

• ukoﾐčilo poH┞t:                         9 

• dů┗od ukoﾐčeﾐí:    dojížděﾐí do škol┞, ukoﾐčeﾐí studia 
 
 
ヵ.ヶ Žáko┗ská a studeﾐtská saﾏosprá┗a 
 
Žáko┗ská a studeﾐtská saﾏosprá┗a praIo┗ala ┗e složeﾐí: 
 

Ročﾐík Jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí 
ヱ. ročﾐík SŠ Nikola Otto┗á 

2. ročﾐík SŠ Klára )rza┗eIká, Filip Košťál 
ン. ročﾐík SŠ Aﾐﾐa Ko┗áčo┗á, Matěj Paleček 

ヴ. ročﾐík SŠ Šiﾏoﾐ )rza┗eIký, Oﾐdřej Veselý 

studeﾐti VOŠ Benjamin Christinck 

 

SIhůzk┞ saﾏosprá┗┞ se koﾐal┞ pra┗idelﾐě ヱkrát ﾏěsíčﾐě. )ástupIi žáků a studeﾐtů se ┗┞jadřo┗ali k děﾐí ﾐa doﾏo┗ě ﾏládeže a tluﾏočili připoﾏíﾐk┞ a 
požada┗k┞ uH┞to┗aﾐýIh. 
 

ヵ.Α VýIho┗ﾐé skupiﾐ┞ 

 

ŽáIi a studeﾐti H┞li ┗e školﾐíﾏ roIe ヲヰヲヱ/ヲヰヲヲ rozděleﾐi do ン ┗ýIho┗ﾐýIh skupiﾐ, a to podle ročﾐíků. 
Kﾏeﾐo┗ý ┗┞Iho┗atel/ka Ročﾐík 
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Jedﾐotli┗é ┗ýIho┗ﾐé skupiﾐ┞ se se s┗ýﾏi kﾏeﾐo┗ýﾏi ┗┞Iho┗ateli sIházel┞ ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱkrát ﾏěsíčﾐě ふ┗ případě potřeH┞ i častěji – zázﾐaﾏ┞ ┗četﾐě prezeﾐčﾐíIh 
listiﾐ jsou uložeﾐ┞ ┗ DeﾐíIíIh VSぶ.  
 

VedouIí ┗┞Iho┗atelka se pra┗idelﾐě každý ﾏěsíI setká┗ala se ┗šeﾏi uH┞to┗aﾐýﾏi žák┞ a studeﾐt┞ ﾐa tz┗. společﾐé sIhůzIe ┗ýIho┗ﾐýIh skupiﾐ – o průHěhu 
┗edeﾐ zápis ze sIhůzk┞. 
 

SIhůzk┞ proHěhl┞ ┗ těIhto terﾏíﾐeIh:  
 

o ヱ. září   

o ヶ. říjﾐa 

o 1. listopadu 

o 8. prosince 

o 11. ledna 

o ヱ. úﾐora 

o Β. Hřezﾐa 

o 5. dubna 

o ン. k┗ětﾐa 

o Α. čer┗ﾐa 

 

ヵ.Β VýIho┗ﾐě ┗zdělá┗aIí čiﾐﾐost 

 

VýIho┗ﾐě ┗zdělá┗aIí čiﾐﾐost ┗ doﾏo┗ě ﾏládeže H┞la zaﾏěřeﾐa ﾐa ┗šestraﾐﾐý roz┗oj osoHﾐosti žáků a studeﾐtů a H┞la řízeﾐa a orgaﾐizo┗áﾐa ﾐejeﾐ kﾏeﾐo┗ýﾏ 
┗┞Iho┗ateleﾏ daﾐé ┗ýIho┗ﾐé skupiﾐ┞, ale i ┗edouIí ┗┞Iho┗atelkou a ostatﾐíﾏi ﾐepedagogiIkýﾏi praIo┗ﾐík┞ doﾏo┗a ﾏládeže. 
 

Josef NěﾏeI 

1. ročﾐík SŠ 

ン. ročﾐík SŠ 

ヱ. ročﾐík VOŠ 

Radka Petráko┗á 
ヲ. ročﾐík SŠ 

ン. ročﾐík VOŠ 

Klára Vogelo┗á 
ヴ. ročﾐík SŠ 

ヲ. ročﾐík VOŠ 
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VšiIhﾐi ┗┞Iho┗atelé dHali ﾐa udržo┗áﾐí doHrýIh ﾏezilidskýIh ┗ztahů ﾐa DM, předIházeli kázeňskýﾏ proHléﾏůﾏ ふza Ielý školﾐí rok ヲヰヲヱ/ヲヰヲヲ se ﾐeﾏusel řešit 
žádﾐý ┗ážﾐý kázeňský proHléﾏぶ. Na doHré úro┗ﾐi H┞la i spolupráIe s rodiﾐaﾏi žáků, školou ふ┗edeﾐíﾏ škol┞, třídﾐíﾏi učiteli a ﾏistr┞ odHorﾐé ┗ýIho┗┞ぶ a 
ﾐepedagogiIkýﾏ persoﾐáleﾏ škol┞.  
 

5.8.1 VýIho┗ﾐě ┗zdělá┗aIí čiﾐﾐost H┞la zaﾏěřeﾐa ﾐa: 
• iﾐdi┗iduálﾐí práIi se žák┞ – pohovory s kﾏeﾐo┗ýﾏi ┗┞Iho┗ateli, s ┗edouIí ┗┞Iho┗atelkou ふotázk┞ osoHﾐího Iharakteru, školﾐí prospěIh apod. – zázﾐaﾏ┞ 

v Deﾐíku ┗ýIho┗ﾐé skupiﾐ┞ぶ, 
• plﾐohodﾐotﾐé ┗┞uží┗áﾐí ┗olﾐého času – ┗iz zájﾏo┗á čiﾐﾐost, 
• saﾏostatﾐost a odpo┗ědﾐost, ┗zájeﾏﾐou toleraﾐIi ﾏezi uH┞to┗aﾐýﾏi,  
• dosažeﾐí doHrýIh studijﾐíIh ┗ýsledků žáků – pra┗idelﾐá koﾐtrola prospěIhu, dodržo┗áﾐí doH┞ saﾏostudia, poﾏoI žákůﾏ se slaHšíﾏ prospěIheﾏ  -  

doučo┗áﾐí z řad spolužáků, poﾏoI ┗┞Iho┗atelů, 
• ┗ýIho┗u ke zdra┗éﾏu ži┗otﾐíﾏu st┞lu – kroužek ┗ařeﾐí, poh┞Ho┗é čiﾐﾐosti ふpilates, Hrusleﾐí, koﾐdičﾐí pla┗áﾐí, ┗┞uží┗áﾐí fitﾐess, těloI┗ičﾐ┞ a dalšíぶ, 
• pre┗eﾐIi proti kouřeﾐí a alkoholisﾏu – koﾐtrola dodržo┗áﾐí zákazu kouřeﾐí ┗e ┗ﾐitřﾐíIh i ┗eﾐko┗ﾐíIh prostorech DM – staﾐo┗eﾐa služHa z řad kuřáků 

ふúklid kuřáIkého staﾐo┗iště ﾏiﾏo prostor┞ DMぶ; dodržo┗áﾐí ┗ﾐitřﾐího řádu doﾏo┗a ﾏládeže, 
• odpo┗ědﾐost k vlastﾐíﾏu zdra┗í – besedy,  

• hospodárﾐost ┗ oHlasti tepelﾐé a elektriIké eﾐergie, ┗od┞ a potra┗iﾐ – tříděﾐí odpadu – koše ﾐa tříděﾐý odpad – plast┞, papír, sklo, sﾏěsﾐý odpad, 
• ohleduplﾐé Iho┗áﾐí k  ┗┞Ha┗eﾐí pokojů a ostatﾐíIh společﾐýIh prostorů - pra┗idelﾐé deﾐﾐí koﾐtrol┞ pořádku ふhodﾐoIeﾐí úklidu ﾐa pokojíIh – každý 

ﾏěsíI ┗┞hlášeﾐí ン ﾐejlepšíIh pokojů – odﾏěﾐ┞ぶ,  
• společﾐé ┗eﾐko┗ﾐí i ┗ﾐitřﾐí prostor┞ – staﾐo┗eﾐa týdeﾐﾐí služHa - zapojeﾐí žáků a studeﾐtů do ┗┞trhá┗áﾐí ple┗ele, ┗┞ﾐášeﾐí ┗eﾐko┗ﾐíIh košů, úpra┗┞ 

záhoﾐků aj., 
• Hudo┗áﾐí soIiálﾐíIh ┗azeH – společﾐé akIe, projekt┞. 

 
 

ヵ.Γ )ájﾏo┗á čiﾐﾐost 

 

)ájﾏo┗á čiﾐﾐost H┞la ┗e školﾐíﾏ roIe ヲヰヲヱ/ヲヰヲヲ pro┗áděﾐa forﾏou: 
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• pra┗idelﾐýIh zájﾏo┗ýIh akti┗it ┗ ﾏalýIh skupiﾐáIh ふzájﾏo┗é kroužk┞ぶ,  
• pra┗idelﾐýIh společﾐýIh akti┗it pro ┗šeIhﾐ┞ uH┞to┗aﾐé – Hesed┞, grilo┗áﾐí … 

• iﾐdi┗iduálﾐí čiﾐﾐost žáků a studeﾐtů dle jejiIh ┗lastﾐího zájﾏu - posilo┗ﾐa, těloI┗ičﾐa,  
     stolﾐí teﾐis, šipk┞, ┗ýt┗arﾐé práIe apod. ふdohled ┗┞Iho┗ateleぶ, 
• ┗┞t┗ářeﾐíﾏ prograﾏu z ┗lastﾐí akti┗it┞ uH┞to┗aﾐýIh ふtaﾐečﾐí, ﾐá┗ště┗a di┗adla, kiﾐa apod.ぶ 

 

 

 

V průHěhu školﾐího roku ﾏěli uH┞to┗aﾐí ﾏožﾐost se zapojit ﾐa doﾏo┗ě ﾏládeže do těIhto zájﾏo┗ýIh kroužků: 
 

• fotografiIký  
o ┗edouIí: Josef NěﾏeI 

• koﾐdičﾐí pla┗áﾐí  
o ┗edouIí: Josef NěﾏeI 

• ┗ýt┗arﾐé čiﾐﾐosti  
o ┗edouIí: Klára Vogelo┗á ふMagda )aHilaﾐskáぶ 

• sporto┗ﾐí a poh┞Ho┗é čiﾐﾐosti ふpilates, turistika, Hrusleﾐí, jóga, Just DaﾐIe aj.ぶ  
o ┗edouIí: Radka Petráko┗á, Klára Vogelo┗á 

• vařeﾐí 
o ┗edouIí: Radka Petráko┗á, Klára Vogelo┗á 

 

Terﾏíﾐ┞ kroužků a jedﾐorázo┗ýIh akti┗it ﾏěli uH┞to┗aﾐí žáIi a studeﾐti z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa iﾐforﾏačﾐí ﾐástěﾐIe ┗e ┗estiHulu doﾏo┗a ﾏládeže. Čiﾐﾐost zájﾏo┗ýIh 
kroužků a účast H┞la zapiso┗áﾐa do )ázﾐaﾏů o zájﾏo┗é čiﾐﾐosti. 

 

ŽáIi i studeﾐti také často ┗┞uží┗ali ateliér přede┗šíﾏ pro ┗ýroHu s┗ýIh školﾐíIh praIí a k zájﾏo┗é čiﾐﾐosti.  
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)áří 
o iﾐforﾏačﾐí sIhůzka ┗ýIho┗ﾐýIh skupiﾐ - proškoleﾐí BO), PO, sezﾐáﾏeﾐí s VŘ DM 

o sezﾐáﾏeﾐí ヱ. ročﾐíků s ﾏěsteﾏ a okolíﾏ Štětí 
o společﾐé odpoledﾐí grilo┗áﾐí - sezﾐáﾏeﾐí s ﾐo┗ýﾏi žák┞ a studeﾐt┞ 

o ヲkrát pla┗Ha lodí – ┗ýlet ふ┗e spolupráIi s Po┗odíﾏ LaHeぶ 
o ┗ýlet ﾐa horu Říp 

o foto┗íkeﾐd ふヱΑ.-19. 9.) 

o k┞tičko┗ý deﾐ - zapojeﾐí se do prodeje k┞tiček – Liga proti rako┗iﾐě 

o ﾐá┗ště┗a těloI┗ičﾐ┞ – sporto┗ﾐí akti┗it┞ 

Říjeﾐ 

o Heseda „Pre┗eﾐIe rako┗iﾐ┞ prsu a ┗arlat“ 

o Halloween – ┗ýroHa dekoraIí, ┗ýzdoHa DM, dlaHáﾐí dýﾐí  
o foto┗íkeﾐd ふヱヵ.-17. 10.) – t┗orHa kaleﾐdáře 

o dotazﾐíko┗é šetřeﾐí ヱ. a ヲ. ročﾐík – „Spokojeﾐost s poH┞teﾏ ﾐa DM“ 

o Αkrát ﾐá┗ště┗a těloI┗ičﾐ┞ – sporto┗ﾐí akti┗it┞ 

o I┗ičﾐý požárﾐí poplaIh 

Listopad 

o Deﾐ ote┗řeﾐýIh d┗eří 
o ﾐá┗ště┗a ziﾏﾐího stadioﾐu LitoﾏěřiIe - Hrusleﾐí 
o ┗ýlet Praha – ﾐá┗ště┗a Muzea PoliIie ČR 

o ヶkrát ﾐá┗ště┗a těloI┗ičﾐ┞ – sporto┗ﾐí akti┗it┞ 

Prosinec 

o ﾐá┗ště┗a ziﾏﾐího stadioﾐu LitoﾏěřiIe – Hrusleﾐí 
o ┗ýlet Praha – ﾐá┗ště┗a před┗áﾐočﾐí Prah┞, ┗áﾐočﾐí trh┞ 

o ┗áﾐočﾐí perﾐíčk┞, zdoHeﾐí  
o pečeﾐí Iukro┗í 
o ﾐá┗ště┗a těloI┗ičﾐ┞ – sporto┗ﾐí akti┗it┞ 
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Leden 

o ┗ýlet Praha – Národﾐí ﾏuzeuﾏ 

o ヶkrát ﾐá┗ště┗a těloI┗ičﾐ┞ – sporto┗ﾐí akti┗it┞ 

Úﾐor 

o beseda – Drog┞ a šikaﾐa – BI. Kiﾐař ふpoliIie ČRぶ 
o ヵkrát ﾐá┗ště┗a těloI┗ičﾐ┞ – sporto┗ﾐí akti┗it┞ 

Březeﾐ 

o divadlo Praha – Studio DVA – „Malý priﾐI“  ふﾐá┗ště┗a předsta┗eﾐíぶ 
o Αkrát ﾐá┗ště┗a těloI┗ičﾐ┞ – sporto┗ﾐí akti┗it┞ 

o I┗ičﾐý požárﾐí poplaIh 

o ﾏaturitﾐí ples tříd┞ ヴ. DN  
o společﾐý jarﾐí úklid okolí DM 

Duben 

o společﾐý jarﾐí úklid okolí DM 

o Matějská pouť Praha – ﾐá┗ště┗a 

o ﾏaturitﾐí ples tříd ヴ. I, ヴ. IM 

o ヶkrát ﾐá┗ště┗a těloI┗ičﾐ┞ – sporto┗ﾐí akti┗it┞ 

K┗ěteﾐ 

o turistiIká odpoledﾐe 

o ヴkrát ﾐá┗ště┗a těloI┗ičﾐy – sporto┗ﾐí akti┗it┞ 

o odHorﾐá pra┝e ヲ. a ン. ročﾐíků 

Čer┗eﾐ 

o „Čaj o páté“ – posezeﾐí s ┗┞Iho┗ateli 
o zá┗ěrečﾐé společﾐé grilo┗áﾐí 
o společﾐá ﾐá┗ště┗a letﾐího koupaliště ┗e Štětí 
o ンkrát ﾐá┗ště┗a těloI┗ičﾐ┞ – sporto┗ﾐí akti┗it┞ 
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Doﾏo┗ ﾏládeže ﾏá s┗é ┗lastﾐí stráﾐk┞ ﾐa FaIeHooku, kde jsou u┗eřejňo┗áﾐ┞ fotografie ze zájﾏo┗ýIh akti┗it. 
 

C┗ičﾐý požárﾐí poplaIh 

V průHěhu školﾐího roku H┞l┞ zorgaﾐizo┗áﾐ┞ ヲ I┗ičﾐé požárﾐí poplaIh┞ ふΒ. ヱヰ., ンヰ. ン.ぶ, které H┞l┞ zaﾏěřeﾐ┞ ﾐa r┞Ihlé opuštěﾐí Hudovy v případě hrozíIího 
ﾐeHezpečí. 
 
5.10 Autoevaluace 

 

Autoe┗aluaIe proHíhala forﾏou dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí. 
Dotazﾐíko┗é šetřeﾐí – „Spokojeﾐost s poH┞teﾏ ﾐa doﾏo┗ě ﾏládeže“  
Cílo┗á skupiﾐa:  žáIi ヱ. a ヲ. ročﾐíku 

SHěr dat:     4. - 8. listopadu 2021 

Počet respoﾐdeﾐtů: 19 

Cíleﾏ bylo zjistit, jak jsou uH┞to┗aﾐí žáIi spokojeﾐi s ┗┞Ha┗eﾐíﾏ a čistotou doﾏo┗a ﾏládeže, s ﾐaHídkou ┗olﾐočaso┗ýIh akti┗it a s přístupeﾏ ┗┞Iho┗atelů. 
 

ヵ.ヱヱ V┞užití ┗olﾐé uH┞to┗aIí kapaIit┞ doﾏo┗a ﾏládeže 

 

V průHěhu školﾐího roku ┗ oHdoHí od ヱヴ. Hřezﾐa do ヲヵ. k┗ětﾐa ヲヰヲヲ H┞lo ﾐa Doﾏo┗ě ﾏládeže uH┞to┗áﾐo ンヵ ukrajiﾐskýIh uprIhlíků. 
V k┗ětﾐu a ┗ doHě prázdﾐiﾐ H┞l┞ ┗┞užit┞ ┗olﾐé uH┞to┗aIí kapaIit┞ pro uH┞to┗áﾐí ┗eřejﾐosti, přede┗šíﾏ sporto┗Iů. 
 

Terﾏíﾐ Počet osoH Dů┗od uH┞to┗áﾐí 
18.-22. 5. 2022 12 S┗ěto┗ý pohár ┗ r┞Ihlostﾐí kaﾐoistiIe – sportovci z Norska 

24.-26. 6. 2022 56 FEDO – festi┗al deIho┗ýIh orIhestrů 

30. 6. – 2. 7. 2022 63 TuristiIký oddíl Laﾐškrouﾐ 

21. – 27.8.2022 61 BasketHalo┗ý kluH Ústí ﾐad LaHeﾏ - soustředěﾐí 
Celkem 192   
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6.  SpolupráIe s rodiči 

Běheﾏ školﾐího roku H┞l┞ pořádáﾐ┞ sIhůzk┞ rodičů ﾐa podziﾏ ヲヰヱ1, a to forﾏou dálko┗ého přístupu s ohledem na pandemickou situaci. Předsedou Rad┞ 
rodičů byla v ﾏoﾐitoro┗aﾐéﾏ oHdoHí paﾐí Petra Jaﾐků. OrgaﾐizaIe je ┗edeﾐa u MV ČR jako saﾏostatﾐá orgaﾐizaIe a staﾐo┗┞ do┗olují poﾏěrﾐě ┗olﾐou čiﾐﾐost. 
Os┗ědčeﾐí o registraIi Sdružeﾐí rodičů a přátel škol┞ čj. ンΓΑヰ/Γヶ/R ze dﾐe ヱ. ヱ. ヱΓΓン s DIČ ヱΓΒ-ヶヲΑヶΓΑヵΒ. Rada rodičů t┗oří koﾐtrolﾐí a koﾐzultačﾐí orgáﾐ ┗edle 
ředitele škol┞. 

Na foﾐd rad┞ rodičů H┞la ﾐa školﾐí rok ヲヰ20 - 2021 ﾐa┗ržeﾐa opět částka ヵヰヰ Kč jako příspě┗ek rodičů, ヱヰヰ Kč za studeﾐt┞ ヱ. roč. VOŠぶ. ) této částk┞ H┞lo 
hrazeﾐo předplatﾐé ﾐěkterýIh časopisů, zájﾏo┗á čiﾐﾐost žáků, která ﾐeﾏůže Hýt hrazeﾐa z rozpočtu, odﾏěﾐ┞ žákůﾏ za účast ┗ růzﾐýIh soutěžíIh ┗e škole a 
ﾏiﾏo školu, zčásti se hradí pro┗oz Iﾐterﾐetu ┗ odpoledﾐíIh a ┗ečerﾐíIh hodiﾐáIh, připojeﾐí ﾐa ┘i-fi škol┞ a doﾏo┗a ﾏládeže, část se ┗┞uží┗á ﾐa propagaIi škol┞ 
a účast ﾐa ┗ýsta┗áIh škol┞. V┞účto┗áﾐí je ┗žd┞ předložeﾐo ﾐa pr┗ﾐíIh sIhůzkáIh rodičů ﾐa podziﾏ. Re┗ize hospodařeﾐí proHěhla za ﾏiﾐulý školﾐí rok  
s ┗ýsledkeﾏ, že ﾐeH┞lo shledáﾐo zá┗ad ┗e ┗ýdajíIh. 

 

Rodiče jsou iﾐforﾏo┗áﾐí po čt┗rtletﾐíIh pedagogiIkýIh poradáIh o ┗ýsledIíIh s┗ýIh žáků ┗ ﾐásledujíIíIh případeIh: 
aぶ kd┞ žáIi oHdrželi alespoň jedﾐu ﾐedostatečﾐou zﾐáﾏku  
Hぶ kd┞ž u žáka došlo k ┗ýrazﾐéﾏu zhoršeﾐí prospěIhu 

Iぶ kd┞ž se žák dopustil ┗ážﾐého prohřešku ┗ůči školﾐíﾏu řádu. 
Tato iﾐforﾏaIe H┞la ┗žd┞ podáﾐa píseﾏﾐou forﾏou. 

 

Na základě usﾐeseﾐí Městského soudu ┗ Praze pod č.j. ΒΑ Cﾏ Αヲヵ/ヲヰヲヱ-ヲン H┞la škola dﾐe ヶ. k┗ětﾐa ヲヰヲヲ oHezﾐáﾏeﾐa o zrušeﾐí prá┗ﾐiIké osoH┞ s lik┗idaIí 
a jﾏeﾐo┗áﾐíﾏ lik┗idátora ﾐad spolkeﾏ Uﾐie sdružeﾐí rodičů, IČ ヶヵΓΓヱΒΓン, se sídleﾏ Praha, ┗četﾐě ┗šeIh spolků poHočﾐýIh. Mezi poHočﾐé spolk┞ patřilo i SRPŠ 
při ﾐaší škole. ) tohoto dů┗odu H┞la jeho čiﾐﾐost s okaﾏžitou platﾐostí pozasta┗eﾐa. 

 

Příﾐos SRPŠ pro žák┞ škol┞ je ┗šak ﾐesporﾐý. ) tohoto dů┗odu zástupIi rodičů a ﾐěkteří praIo┗ﾐíIi škol┞ podﾐikli krok┞, sﾏěřujíIí k založeﾐí ﾐo┗é 
orgaﾐizaIe, která již ﾐeﾐí poHočﾐýﾏ spolkeﾏ žádﾐého sdružeﾐí. Jeho založeﾐí ┗šak spadá ﾏiﾏo toto ﾏoﾐitoro┗aIí oHdoHí a Hude podroHﾐě zﾏíﾐěﾐo 
v ﾐásledujíIí ┗ýročﾐí zprá┗ě. 

 

Rodiče se iﾐforﾏují o studijﾐíIh aj. ┗ýsledIíIh poﾏoIí elektroﾐiIké třídﾐiIe prostředﾐiIt┗íﾏ aplikaIe škola oﾐ-liﾐe. Rodiče dispoﾐují ﾐezá┗islýﾏ koﾐteﾏ 
pro přístup do s┞stéﾏu. Rodiče, žáIi SŠ a studeﾐti VOŠ ﾐa začátku školﾐího roku oHdrželi iﾐforﾏaIe s požada┗k┞ a orgaﾐizaIí aktuálﾐího školﾐího roku, ┗četﾐě 
požada┗ků ﾐa učeHﾐiIe, poﾏůIek aj.  

 

ElektroﾐiIké iﾐforﾏačﾐí zdroje škol┞, které ﾏohou ┗┞užít pedagogo┗é, ostatﾐí zaﾏěstﾐaﾐIi, studeﾐti, žáIi i jejiIh zákoﾐﾐí zástupIi: 
 

Adresa URL Náze┗ Obsah Uži┗atelé 

http://www.katedra.cz  elektroﾐiIká třídﾐiIe doIházka, klasifikaIe, zprá┗┞ učitelé, žáIi, rodiče 

http://www.katedra.cz/
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https://portal.odbornaskola.cz školﾐí iﾐforﾏačﾐí portál pok┞ﾐ┞ ┗edeﾐí škol┞, sﾏěrﾐiIe, učeHﾐí 
te┝t┞, odkaz┞, zápis┞ z porad 

učitelé a zaﾏěstﾐaﾐIi, žáIi a 
studenti 

https://nastenka.odbornaskola.cz ElektroﾐiIká ﾐástěﾐka 
škol┞ 

suplo┗áﾐí, iﾐforﾏaIe o zﾏěﾐáIh ┗e ┗ýuIe, 
proﾏítáﾐí sﾏ┞čk┞ ze školﾐíIh akIí 

učitelé, žáIi a studeﾐti 

https://amos.odbornaskola.cz školﾐí LMS Moodle 

Amos 

e-learﾐiﾐg, učeHﾐí te┝t┞, test┞, ﾏultiﾏédia učitelé, žáIi a studeﾐti 

http://www.odbornaskola.cz školﾐí ┘eH iﾐforﾏaIe o škole, aktualit┞, odkaz┞ Veřejﾐost 
 

  

https://portal.odbornaskola.cz/
https://nastenka/
https://amos.odbornaskola.cz/
http://www.odbornaskola.cz/
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Α. Další školﾐí a ﾏiﾏoškolﾐí akti┗it┞ září ヲヰ21 – čer┗eﾐ ヲヰ22 

)ačátek 
akce 

Konec akce Náze┗ akIe 
 

)ačátek 
akce 

Konec akce Náze┗ akIe 

9.9.21  
Exkurze - Ná┗ště┗a fotografiIkýIh ┗ýsta┗ ┗ 
LitoﾏěřiIíIh 

 22.4.22  Veletrh Aquatherm Praha-Letňaﾐ┞ 

15.9.21  
Projekto┗ý deﾐ: Materiál┞ a ┗ýt┗arﾐé teIhﾐik┞, 
LitoﾏěřiIe 

 22.4.22  Kurz ンD tisku ﾐa UJEP, Ústí ﾐ. L. 

21.9.21  Exkurze - VýroHa ručﾐího papíru, LitoﾏěřiIe  29.4.22  Kurz ンD tisku ﾐa UJEP Ústí ﾐ. L. 
23.9.21  Exkurze FOR INTERIOR 2021 Praha  5.5.22  Veletrh Reklaﾏa Pol┞graf OHal┞, PVA Letňaﾐ┞, Praha 

24.9.21  Literárﾐí e┝kurze, Výsta┗iště Holešo┗iIe, Praha  6.5.22  Terezíﾐ - pe┗ﾐost, historie, současﾐost 

29.9.21  
Exkurze - Veletrh FachPack 2021, Norimberk 

(GER) 
 10.5.22  E┝kurze Vlﾐitá lepeﾐka, THIMM Všetat┞ 

30.9.21  Předsta┗eﾐí Jaﾐ WeriIh, kiﾐo Štětí  13.5.22  Terezíﾐ - pe┗ﾐost, historie, současﾐost 

14.10.21  Γ. oHalo┗ý koﾐgres OBALKO  13.5.22  Moderﾐí škola ヴ.ヰ, Krajský úřad ÚK 

18.10.21  Literárﾐí e┝kurze - Muzeum F. Kafky, Praha  16.5.22 27.5.22 D┗outýdeﾐﾐí odHorﾐá pra┝e 

20.10.21 21.10.21 
Exkurze - )praIo┗áﾐí ┗lﾐité lepeﾐk┞, Uﾐipap Býšť 
a Ser┗isHal OHal DoHruška 

 30.5.22 22.6.22 S┗ářečský kurz 

24.11.21  E┝kurze THIMM Všejaﾐ┞ a Chotěto┗  1.6.22  Elfetex - před┗áděIí akIe, LitoﾏěřiIe 

1.12.21  MČRT ┗ Děčíﾐě  9.6.22  Klauzury 2. N 

17.12.21 22.12.21 L┞žařský kurz, ApriIa, Itálie  10.6.22  Klauzury 3. DN-DIN 

26.1.22  Exkurze - Opra┗ﾐ┞ StraHag ChaHařo┗iIe  10.6.22  E┝kurze do truhlářské firﾏ┞, No┗é D┗or┞ u Kutﾐé Hor┞ 

8.3.22  Výsta┗a užitého uﾏěﾐí a ﾐáH┞tku, UPM Praha  13.6.22  E┝kurze ヲJCP RačiIe 

10.3.22  Exkurze Effetec, Olomouc  14.6.22  Exkurze - Prague Old Town, National Museum 

22.3.22  E┝kurze Skaﾐpak a DS Sﾏith PaIkagiﾐg, Jílo┗é  23.6.22  Exkurze - Galerie v Roudnici nad Labem 

23.3.22  Národﾐí teIhﾐiIké ﾏuzeuﾏ Praha  24.6.22  Exkurze - Pla┗eHﾐí koﾏor┞ Hoříﾐ 

23.3.22  Školeﾐí - Jističe, proudo┗é Ihráﾐiče a roz┗aděče  27.6.22  Po stopáIh VáIla┗a Le┗ého, Želíz┞ 

25.3.22  MateﾏatiIká soutěž, TepliIe  27.6.22  Sporto┗ﾐí deﾐ, Štětí 
31.3.22  Exkurze FOR INTERIOR 2022 Praha  27.6.22  Pěší turistika , LiHěIho┗ 

6.4.22 7.4.22 Školeﾐí  firﾏ┞ JaHlotroﾐ, N┞ﾏHurk  28.6.22  Sporto┗ﾐí deﾐ, Polep┞ 

7.4.22  E┝kurze Pr┗ﾐí oHalo┗á Praha  28.6.22  Sporto┗ﾐí deﾐ, Štětí 

20.4.22  
Exkurze - Aﾐežský klášter, Důﾏ U Čerﾐé Matk┞ 
Boží, Praha 

 29.6.22  Sporto┗ﾐí akti┗it┞, RačiIe 

20.4.22  Exkurze do NTM Praha     
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8  Hospodařeﾐí škol┞ 

8.1  Přehled hospodařeﾐí 

Hospodařeﾐí škol┞ je o┗li┗ﾐěﾐo dotaIeﾏi z MŠMT, ÚsteIkého kraje a příjﾏ┞ škol┞. Hospodařeﾐí škol┞ skoﾐčilo ┗┞ro┗ﾐaﾐýﾏ hospodářskýﾏ ┗ýsledkeﾏ 

dle fiﾐaﾐčﾐího pláﾐu ﾐa rok 2021. 

 
Náklady a výﾐosy z hlavﾐí čiﾐﾐosti ふv Kč k 12. 2021).  

 

 2021 

Náklad┞ 56728471 

Výﾐos┞ 56745126 

Výsledek hospodařeﾐí 16655 

 

 

Vývoj dotaIí v letech 2012 – 2020 ふv tis. Kčぶ.  
  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

DotaIe příﾏé  27350 25435 23727 24203 25100 26435 30218 34850 40253 46175 

Dotace na provoz  6997 7220 6488 6165 6415 6453 6833 7097 7163 6922 

DotaIe ﾐa ﾏoti┗ačﾐí prograﾏ  204 113 53 33 130 124 127 276 282 0 

Graﾐto┗ý prograﾏ ﾏěsta Štětí  0 35 49 49 49 48 49 0 0 0 

OPVK / OPVVV 0 1327 0 341 0 0 0 0 0 0 

Úhrada po┗odňo┗ýIh škod  0 436 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 34551 34566 30317 30791 31694 33060 37227 42223 47698 53097 

 

8.2 Foﾐd kulturﾐíIh a soIiálﾐíIh potřeH 

Rozpočet ﾐa spotřeHu foﾐdu kulturﾐíIh a soIiálﾐíIh potřeH je ┗žd┞ z┗eřejﾐěﾐ ﾐa začátku kaleﾐdářﾐího roku po přiděleﾐí zﾐáﾏé ┗ýšk┞ ﾏzdo┗ýIh 
prostředků, projedﾐáﾐ s odHoro┗ýﾏ s┗azeﾏ a se zaﾏěstﾐaﾐIi a z┗eřejﾐěﾐ ﾐa ┗ﾐitřﾐíﾏ Iﾐtraﾐetu. FKSP H┞l ┗┞užit zčásti ﾐa příspě┗ek ﾐa stra┗o┗áﾐí, ﾐa sporto┗ﾐí 
ﾐeHo kulturﾐí akIe a ﾐa peﾐzijﾐí připojištěﾐí zaﾏěstﾐaﾐIů škol┞ a doﾏo┗a ﾏládeže ふﾐa základě předeﾏ staﾐo┗eﾐýIh kritérií pro ┗šeIhﾐ┞ zaﾏěstﾐaﾐIeぶ. 
)ůstatek k 31. 12. 2021 čiﾐil 935.378,17 Kč. 
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8.3 Doplňko┗á čiﾐﾐost škol┞  

Škola si ┗┞lepšuje hospodářský ┗ýsledek pro┗áděﾐíﾏ ┗lastﾐí doplňko┗é čiﾐﾐosti. Doplňko┗á čiﾐﾐost škol┞ je pro┗áděﾐa ┗ souladu se zřizo┗aIí listiﾐou 
škol┞ jako příspě┗ko┗é orgaﾐizaIe ÚsteIkého kraje ze dﾐe ヲΒ. ヱヱ. ヲヰヰヱ, čláﾐek VIII. 

VOŠ oHalo┗é teIhﾐik┞ a SŠ, Štětí, Kostelﾐí ヱンヴ, příspě┗ko┗á orgaﾐizaIe, uplatňuje t┞to ži┗ﾐosteﾐské list┞ dle ┗ýpisu z ži┗ﾐosteﾐského rejstříku: 
 

• VýroHa, oHIhod a služH┞ ﾐeu┗edeﾐé ┗ příloháIh č. ヱ, ヲ a ン Ži┗ﾐosteﾐského zákoﾐa 

• V┞da┗atelské čiﾐﾐosti, pol┞grafiIká ┗ýroHa, kﾐihařské a kopíro┗aIí práIe 

• Velkoobchod a maloobchod 

• UH┞to┗aIí služH┞ 

• Proﾐájeﾏ a půjčo┗áﾐí ┗ěIí ﾏo┗itýIh 

• Přípra┗a a ┗┞praIo┗áﾐí teIhﾐiIkýIh ﾐá┗rhů, grafiIké a kresličské práIe 

• Reklaﾏﾐí čiﾐﾐost, ﾏarketiﾐg, ﾏediálﾐí zastoupeﾐí 
• Ná┗rhářská, desigﾐérská, araﾐžérská čiﾐﾐost a ﾏodeliﾐg 

• Miﾏoškolﾐí ┗ýIho┗a a ┗zdělá┗áﾐí, pořádáﾐí kurzů, školeﾐí, ┗četﾐě lektorské čiﾐﾐosti 
• Truhlářst┗í a podlahářst┗í 
• Moﾐtáž, re┗ize, opra┗┞ a zkoušk┞ elektriIkýIh zařízeﾐí • Realitﾐí čiﾐﾐost, sprá┗a a údržHa ﾐeﾏo┗itostí • VýroHa elektroﾐiIkýIh součástek, elektriIkýIh zařízeﾐí a ┗ýroHa a opra┗┞ elektriIkýIh strojů, přístrojů a elektroﾐiIkýIh zařízeﾐí praIujíIíIh ﾐa ﾏaléﾏ ﾐapětí 

 

Škola pro┗ádí hospodářskou čiﾐﾐost ﾐa základě ┗ýše u┗edeﾐýIh ži┗ﾐosteﾐskýIh oprá┗ﾐěﾐí. Nej┗ětší oHjeﾏ hospodářské čiﾐﾐosti H┞l ┗┞koﾐáﾐ ┗ oblasti 

oHalo┗é a pol┞grafiIké ┗ýroH┞. Škola získala ┗ýzﾐaﾏﾐé zakázk┞ jak do s┗ého zřizo┗atele, tak od společﾐostí, půsoHíIíIh zejﾏéﾐa ┗ ÚsteIkéﾏ kraji. S┗ýﾏ 
objemem v ráﾏIi hospodářské čiﾐﾐosti škol┞ jsou dále ┗ýzﾐaﾏﾐé kurzy S┗ářečské škol┞, uH┞to┗áﾐí ﾐa doﾏo┗ě ﾏládeže a proﾐájeﾏ těloI┗ičﾐ┞.  

)ískaﾐé prostředk┞ se použí┗ají ﾐa zk┗alitﾐěﾐí hla┗ﾐí čiﾐﾐosti a ﾐa pořízeﾐí učeHﾐíIh poﾏůIek, které si škola ﾐeﾏůže pořídit z příspě┗ku zřizo┗atele. 
)áro┗eň hospodářská čiﾐﾐost příﾏo i ﾐepříﾏo půsoHí ┗e prospěIh ┗ětší propagaIe škol┞. 

Výsledku hospodářské čiﾐﾐosti škol┞ se použí┗á ﾐa úhradu ﾐákladů spojeﾐýIh s ┗edlejší čiﾐﾐostí a údržHu, zlepšeﾐého hospodářského ┗ýsledku se ┗┞uží┗á 
v rezer┗ﾐíﾏ foﾐdu. 

 
Rok Výﾐos┞ 

v tis. Kč 

Klíčo┗é akti┗it┞ ┗ ráﾏIi doplňko┗é čiﾐﾐosti 

2012 1 386 kurz┞ s┗ařo┗áﾐí, školeﾐí ┗ oHlasti elektroteIhﾐik┞, uH┞to┗aIí služH┞ 

2013 1 172 kurz┞ s┗ařo┗áﾐí, školeﾐí ┗ oHlasti elektroteIhﾐik┞, uH┞to┗aIí služH┞ 

2014 840 kurz┞ s┗ařo┗áﾐí, školeﾐí v oHlasti elektroteIhﾐik┞, truhlářské práIe, grafiIké služH┞ 

2015 879 Kurz┞ s┗ařo┗áﾐí, grafiIké, tiskařské a pol┞grafiIké služH┞, uH┞to┗aIí služH┞ 

2016 1 175 Tiskařské, pol┞grafiIké, desigﾐérské a propagačﾐí služH┞, kurz┞ s┗ařo┗áﾐí, uH┞to┗aIí služH┞ 
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2017 2 000 VýroHa propagačﾐíIh a oHalo┗ýIh ┗ýroHků z lepeﾐk┞ a papíru, potisk hrﾐků, triček, ┗ýroHa 
kaleﾐdářů, kurz┞ s┗ařo┗áﾐí, uH┞to┗aIí služH┞ ふúdaj k 08/2017) 

2018 1 620 VýroHa oHalo┗ýIh ﾏateriálů, kurz┞ s┗ařo┗áﾐí, uH┞to┗aIí služH┞ ふúdaj k 08/2018) 

2019 4 149 VýroHa oHalů a propagačﾐíIh ﾏateriálů, kurz┞ s┗ařo┗áﾐí, uH┞to┗aIí služH┞. Suﾏa za DČ je takto 
┗┞soká zejﾏéﾐa proto, že dík┞ koﾐáﾐí ﾏistro┗st┗í s┗ěta jsﾏe ┗elﾏi posílili uH┞to┗aIí čiﾐﾐost. Jedﾐá 
se ┗šak o ┗ýjiﾏečﾐý ﾐárůst, kterého pra┗idelﾐě dosaho┗at ┗ DČ ﾐelze. 

2020 1 076 VýroHa oHalů a propagačﾐíIh ﾏateriálů, kurz┞ s┗ařo┗áﾐí, uH┞to┗aIí služH┞. Hodﾐě ﾐegati┗ﾐě 
o┗li┗ﾐěﾐo paﾐdeﾏií. 

2021 1 133 Jedﾐá se jeﾐ o ┗ýﾐos┞ k 30. 9. 2021. Předpokládá se ﾏírﾐý ﾐárůst oproti ﾏiﾐuléﾏu roku. )áro┗eň 
je třeHa podotkﾐout, že ﾐěkteré zakázk┞, fiﾐaﾐčﾐě zajíﾏa┗é, jsou realizo┗áﾐ┞ forﾏou ┗ertikálﾐí 
spolupráIe a ﾐespadají do ┗ýﾐosů z DČ, tudíž ﾐeo┗li┗ﾐí ┗ýsledﾐou částku. NiIﾏéﾐě pro školu jsou 
potřeHﾐé a uﾏožňují doto┗áﾐí jiﾐýIh akti┗it škol┞. 

2022 1593 Jedﾐá se jeﾐ o ┗ýﾐos┞ k 30. 9. 2021. Sledujeﾏe ﾐárůst oproti ﾏiﾐuléﾏu roku. Vertikálﾐí 
spolupráIe ﾐeﾐí započítáﾐa. V ﾐásledujíIíIh ﾏěsíIíIh se počítá s ﾐárůsteﾏ ┗li┗eﾏ MS s┗ěta 

v RačiIíIh, kd┞ opět Hudeﾏe zajišťo┗at uH┞to┗aIí kapaIit┞. 
 

 

Dalšíﾏ ﾐezaﾐedHatelﾐýﾏ příjﾏeﾏ je proﾐájeﾏ ﾐeH┞to┗ýIh prostor, zejﾏéﾐa těloI┗ičﾐ┞, který přiﾐáší ┗ýﾐos┞ IIa. ンヰヰ tis. Kč ročﾐě. Dík┞ paﾐdeﾏii 
Ioroﾐa┗iru je ┗šak i teﾐto příjeﾏ zﾐeﾏožﾐěﾐ. DoHře ﾐastarto┗aﾐý ﾐárůst z doplňko┗é čiﾐﾐosti ┗ roce 2019 tak nebyl v ﾏoﾐitoro┗aﾐéﾏ oHdoHí opako┗áﾐ. 
Vzhledem k toﾏu, že škola dispoﾐuje jak teIhﾐiIkou, tak persoﾐálﾐí složkou, která uﾏožﾐí teﾐto zisk opět geﾐero┗at, předpokládáﾏe, že ┗ dalšíIh leteIh, 
pokud Hudou ┗hodﾐější podﾏíﾐk┞, škola opět s┗oji doplňko┗ou čiﾐﾐost prohlouHí.  

 

8.4  Majetek škol┞ a iﾐ┗eﾐtarizaIe 

Iﾐ┗eﾐtarizaIe ﾏajetku škol┞ je pro┗áděﾐa dle pok┞ﾐů zřizo┗atele každý rok k 31. prosinci. )ápis o pro┗edeﾐé iﾐ┗eﾐtarizaIi a ┗eškeré doklad┞ 
k iﾐ┗eﾐtarizaIi ﾏajetku jsou uložeﾐ┞ ﾐa škole. NeHezpečﾐý aj. odpad je předáﾐ ﾐeHo od┗ezeﾐ příslušﾐýﾏi orgaﾐizaIeﾏi ﾐeHo sHěrﾐou s pot┗rzeﾐíﾏ. 
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9.  SpolupráIe s dalšíﾏi iﾐstituIeﾏi 

Škola je si ┗ědoﾏa Hezpodﾏíﾐečﾐé ﾐutﾐosti spolupráIe s oHoro┗ýﾏi asoIiaIeﾏi, tuzeﾏskýﾏi i zahraﾐičﾐíﾏi společﾐostﾏi, školaﾏi i ┗ýzﾐaﾏﾐýﾏi 

jednotlivci z oHlasti uﾏěleIké i teIhﾐiIké. Vedeﾐí škol┞ ┗idí ﾐutﾐost ┗ prohluHo┗áﾐí těIhto ┗azeH, ale také potřeHu ┗zﾐiku ┗azeH ﾐo┗ýIh ┗ ostatﾐíIh, zejﾏéﾐa 
teIhﾐiIkýIh oHoreIh. 

V současﾐé doHě je škola je čleﾐeﾏ AsoIiaIe českého papíreﾐského průﾏ┞slu ČR ACPP, sdružeﾐí ATO) PaIkagiﾐg, které sdružují firﾏ┞ s růzﾐýﾏ 
příHuzﾐýﾏ zaﾏěřeﾐíﾏ, jež ﾐaHízí i široké uplatﾐěﾐí pro žák┞ a studeﾐt┞ škol┞ ať už ┗ podoHě Ieﾐﾐé pra┝e, ﾐeHo získáﾐí zajíﾏa┗ého praIo┗ﾐího ﾏísta. Neﾏéﾐě 
podstatﾐou ┗ýhodou této s┞ﾏHióz┞ je též příležitost k realizaIi řad┞ odHorﾐýIh předﾐášek špičko┗ýIh odHorﾐíků, které z┗┞šují úro┗eň posk┞to┗aﾐého 
┗zdělá┗áﾐí.  ) klíčo┗ýIh partﾐerů pro oHor oHalo┗é teIhﾐik┞ ﾐa poli aplikačﾐího ┗┞Ha┗eﾐí jﾏeﾐujﾏe HAWE (EngView), ESKO a Digital Media (MAXON).  Velmi 

┗ýzﾐaﾏﾐá je i spolupráIe s SCA, Thimm, Smurfit Kappa, Sittardia, GS1, PlusPap, Ekokom, SPM a ﾏﾐoho dalšíIh.  Třetíﾏ rokeﾏ proHíhá ┗ýuka ┗ ráﾏIi oHoru 
OHalo┗á teIhﾐika s ﾐadﾐárodﾐíﾏ zaﾏěstﾐa┗ateleﾏ Moﾐdi Group, kde se oHě straﾐ┞ sﾐaží ┗┞uží┗at ┗ýhod, které přiﾐáší ┗ zahraﾐičí prefero┗aﾐá duálﾐí forﾏa 
┗zdělá┗áﾐí. Pra┝e a ﾐěkteré z odborﾐýIh předﾏětů jsou ┗┞učo┗áﾐ┞ příﾏo odHorﾐík┞ z firﾏ┞, pro ┗ýuku je ┗┞uží┗áﾐ poteﾐIiál společﾐosti ふ┗ýuko┗é ﾏístﾐosti, 
strojo┗é a laHoratorﾐí ┗┞Ha┗eﾐíぶ.  

Od školﾐího roku ヲヰヱヴ / ヲヰヱヵ je škola též čleﾐeﾏ AsoIiaIe českýIh ﾐáH┞tkářů, Iož je ┗hodﾐé spojeﾐí zejﾏéﾐa dík┞ oHorůﾏ Truhlář a Desigﾐ iﾐteriéru a 
ﾐáH┞tku, kterýﾏ škola ┗┞učuje. OHor se ┗elﾏi doHře ┗┞┗íjí a žáIi dosahují zﾐačﾐýIh úspěIhů u klauzurﾐíIh / zá┗ěrečﾐýIh zkoušek. Velﾏi potěšujíIí je skutečﾐost, 

že řada aHsol┗eﾐtů se ┗elﾏi doHře uIh┞tila ﾐa prestižﾐíIh ┗┞sokýIh školáIh ┗ ČR, zaﾏěřeﾐýIh ﾐa uﾏěleIko - ┗ýt┗arﾐou t┗orHu.  
Partnerem v oHlasti ┗zdělá┗áﾐí H┞la ┗žd┞ Fakulta uﾏěﾐí a desigﾐu Uﾐi┗erzit┞ Jaﾐa E┗aﾐgelist┞ Purk┞ﾐě ┗ Ústí nad Labem. Škola H┞la jﾏeﾐo┗áﾐa tz┗. 

Fakultﾐí školou UJEP, fakult┞ přírodﾐíIh ┗ěd, katedr┞ iﾐforﾏatik┞. Pokračuje spolupráIe s Uﾐi┗erzitou HradeI Králo┗é, Fakultou informatiky a managementu, 

kde škola figuruje jako tz┗. Partnerská škola uﾐi┗erzit┞. Toto spojeﾐí zajistí ┗┞sokou úro┗eň předﾐášek teIhﾐiIkýIh a ekoﾐoﾏiIkýIh oHorů, které Hudou 
zajišťo┗at prá┗ě profesoři zﾏíﾐěﾐé uﾐi┗erzit┞. Žákůﾏ se pak ﾐask┞tﾐe ┗elﾏi zajíﾏa┗á šaﾐIe ┗ jejiIh dalšíﾏ ふﾐejpr┗e studijﾐíﾏ, a pak profesﾐíﾏぶ růstu.  
 

Pro školu ┗ýzﾐaﾏﾐá je i tz┗. Iertifiko┗aﾐá s┗ářečská škola, a to dík┞ s┗é spolupráIi se zaﾏěstﾐa┗ateli z širokého okolí. NaHízí k┗alitﾐí školeﾐí a ﾏožﾐosti 
rek┗alifikaIí.  

 

Škola je též čleﾐeﾏ AsoIiaIe ┗┞ššíIh odHorﾐýIh škol.  
 

SpolupráIi s ﾏěsteﾏ Štětí je ﾏožﾐé hodﾐotit jako ┗eliIe doHrou. Škola ┗┞uží┗á zdarﾏa prostor┞, patříIí ﾏěstu, ať se jedﾐá o ﾏožﾐost předá┗áﾐí 
ﾏaturitﾐíIh ┗┞s┗ědčeﾐí ┗ oHřadﾐí síﾐi ﾏěstského úřadu, pořádáﾐí odHorﾐýIh akIí ┗ ﾏěstskéﾏ kulturﾐíﾏ doﾏě či sla┗ﾐostﾐí ┗┞hlášeﾐí aHsolutorií VOŠ 
v ﾏěstskéﾏ kiﾐě. Toto spojeﾐí je pro školu ┗elﾏi zajíﾏa┗é a jejíﾏ akIíﾏ dodá┗á ﾐa prestiži. Škola IhIe Hýt pro ﾏěsto ﾐejeﾐ ┗ýzﾐaﾏﾐou ┗zdělá┗aIí iﾐstituIí, 
ale též spoluorgaﾐizátoreﾏ kulturﾐího a společeﾐského ži┗ota.  
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10.  Školská rada 

Na škole praIuje jedﾐa školská rada. Persoﾐálﾐí oHsazeﾐí je ﾐásledujíIí: )a zřizo┗atele ふIng. et Mgr. Miroslav Andrt a Marie Valeﾐto┗á, ﾐahrazeﾐá po 
upl┞ﾐutí fuﾐkčﾐího oHdoHí paﾐí Mgr. Zdenkou Vachkovou), za pedagogy (Doc. Mgr. Martiﾐ Mrázik, Ph.D., Ing. Michaela Š┗eIo┗á, DiS. ), za studenty Oﾐdřej 
Kettner a Matěj Vlk. Čleﾐo┗é školskýIh rad se sIházejí ヲ┝ ročﾐě, doHě koroﾐa┗iro┗é epideﾏie H┞lo setká┗áﾐí ﾐahrazeno elektronickou formou komunikace. 

ŽáIi a rodiče jsou o oHsazeﾐí čleﾐů školské rad┞ iﾐforﾏo┗áﾐi ﾐa ﾐástěﾐkáIh škol┞.  

11.  V┞Ha┗eﾐí škol┞ 

11.1 SpeIializo┗aﾐé učeHﾐ┞, laHoratoře a další ┗ýuko┗é prostor┞ 

 

OHor┞ OHalo┗á teIhﾐika ふSŠぶ, OHalo┗ý a grafiIký desigﾐ ふVOŠぶ a Desigﾐ iﾐteriéru a ﾐáH┞tku ふSŠ, ヱ. a ヲ. ročﾐíkぶ H┞l┞ opět přesuﾐut┞ do ﾐo┗ě 
zrekoﾐstruo┗aﾐé Hudo┗┞ ┗ Kostelﾐí uliIi. )de jsou k dispoziIi ﾐásledujíIí odHorﾐé učeHﾐ┞: 

• Ateliér oHalo┗ého desigﾐu 

• Ateliér desigﾐu iﾐteriéru 

• UčeHﾐa oHalo┗é teIhﾐik┞ s ┗elkoforﾏáto┗ýﾏ plotreﾏ KoﾐgsHerg se stoleﾏ o délIe ン,ヵ ﾏ 

• UčeHﾐa řezaﾐé reklaﾏ┞ s plotrem Kongsberg s frézo┗aIí hla┗ou 

• UčeHﾐa tisko┗ýIh teIhﾐik s digitálﾐíﾏi tisko┗ýﾏi stroji Xero┝ Iridesse a Xero┝ CΑヵ, ┗četﾐě HW kaliHro┗atelﾐého praIo┗iště a stroji pro dokoﾐčo┗aIí 
zpraIo┗áﾐí tisko┗iﾐ ふřezačka, lepeﾐá ┗azHa, šitá ┗azHa, laﾏiﾐo┗ačkaぶ 

• UčeHﾐa UV tisku s ┗elkoforﾏáto┗ýﾏ tisko┗ýﾏ strojeﾏ EffeteI FlatHed UV 

• FotografiIké studio s digitálﾐí zrIadlo┗kou Nikoﾐ DΑヲヰヰ a dálko┗ě řízeﾐýﾏi záHlesko┗ýﾏi zařízeﾐíﾏi a ┗elkoforﾏáto┗ýﾏ plottreﾏ Caﾐoﾐ 
IﾏagePrograph forﾏátu Aヱ, zakoupeﾐa profesioﾐálﾐí s┗ětla a další ┗ýﾏěﾐﾐý oHjekti┗, k dispoziIi ヲ ks fotostaﾐů. Dík┞ spolupráIi ┗ ráﾏIi 
teIhﾐiIkého kluHu zakoupeﾐ profesioﾐálﾐí droﾐ s ﾏožﾐostí pořizo┗áﾐí fotodokuﾏeﾐtaIe.  

• UčeHﾐa reklaﾏﾐí t┗orH┞ s COヲ lasereﾏ ふgra┗írkouぶ, terﾏotraﾐsfereﾏ ﾐa potisk hrﾐků, triček a čepiI, plaIko┗ačkou a ンD tiskárﾐou. V ráﾏIi 
spolupráIe ﾐa teIhﾐiIkéﾏ kluHu pořízeﾐa ﾐo┗á plaIko┗ačka, ﾐo┗ý profesioﾐálﾐí terﾏolis a další poﾏůIk┞. 

• UčeHﾐa PCヱ s ヲヰ ks ﾐo┗ýIh PC ふiヵ, ΒGB RAM, SSD ヴΒヰ GB, Wiﾐdo┘s ヱヰ, OffiIe ンヶヵ, Artios CAD, EﾐgVie┘, AdoHe GraphﾐiIs Suite, Ma┝oﾐ Ciﾐeﾏa 
R25, Autodesk Maya, SketchUp, aplikaIe Resol┗e DaViﾐIi pro střih ┗ideaぶ 

• UčeHﾐa PCヲ s 21 ks ﾐo┗ýIh PC ふiヵ, ΒGB RAM, SSD ヴΒヰ GB, Wiﾐdo┘s ヱヰ, OffiIe ンヶヵ, Artios CAD, EﾐgVie┘, AdoHe GraphﾐiIs Suite, Ma┝oﾐ Ciﾐeﾏa 
R25, Autodesk Maya, SketIhUp, aplikaIe Resol┗e DaViﾐIi pro střih ┗ideaぶ. Tato učeHﾐa posíleﾐa o jedeﾐ, zIela shodﾐý PC pro uﾏožﾐěﾐí střídáﾐí 
skupiﾐ žáků. 
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• UčeHﾐa PCン s ヲヰ ks ﾐo┗ýIh PC ふiヵ, ΒGB RAM, SSD ヴΒヰ GB, Wiﾐdo┘s ヱヰ, OffiIe ンヶヵ, Artios CAD, EﾐgVie┘, AdoHe GraphﾐiIs Suite, Ma┝oﾐ Ciﾐeﾏa 
R21, SketchUp, aplikace Resolve DaVinci pro střih ┗ideaぶ 

• UčeHﾐa oHalo┗é teIhﾐik┞ s ヲヰ ks ﾐo┗ýIh PC, (i5, 8GB RAM, SSD 480 GB, Windows 10, Office 365, Artios CAD, EngView, Adobe Graphnics Suite, 

Ma┝oﾐ Ciﾐeﾏa Rヲヵ, SketIhUp, Autodesk Ma┞a, aplikaIe Resol┗e DaViﾐIi pro střih ┗ideaぶ, připojeﾐí ﾐa ┗elkoforﾏáto┗ý plotter KoﾐgsHerg,  

• UčeHﾐa řezaﾐé reklaﾏ┞ s ヱヰ ks ﾐo┗ýIh PC s připojeﾐíﾏ ﾐa řezaIí plotter KoﾐgsHerg s frézo┗aIí hla┗ou UčeHﾐa PCヱ s ヲヰ ks ﾐo┗ýIh PC ふiヵ, ΒGB 
RAM, SSD 480 GB, Windows 10, Office 365, Artios CAD, EngView, Adobe Graphnics Suite, Maxon Cinema R21, SketchUp, aplikace Resolve DaVinci 

pro střih ┗ideaぶ.  

 

Budo┗a ヱ. ﾏáje ヶヶヱ 

• HW laHoratoř 1, ヱヵ ks PC, akti┗ﾐí a pasi┗ﾐí síťo┗é pr┗k┞ a odpo┗ídajíIí soft┘aro┗é ┗┞Ha┗eﾐí – určeﾐa přede┗šíﾏ pro sezﾐáﾏeﾐí s koﾐfiguraIí 
hard┘are a proHleﾏatikou počítačo┗ýIh sítí 

• HW laHoratoř ヲ, ヱヵ ks PC, akti┗ﾐí a pasi┗ﾐí síťo┗é pr┗k┞ a odpo┗ídajíIí soft┘aro┗é ┗┞Ha┗eﾐí – určeﾐa přede┗šíﾏ pro sezﾐáﾏeﾐí s koﾐfiguraIí 
hard┘are a proHleﾏatikou počítačo┗ýIh sítí. PC CPU AMD A8-9600 3,4 GHz, 8GB RAM, HDD 1TB. 

• učeHﾐa elektrotechniky s 12 ks ﾐoteHooků Lenovo ThinkPad T440 a T450s ﾐa Házi Iﾐtel i5 VPro, ┗┞Ha┗eﾐá dataprojektorem, mikroskopy, CNC na 

┗ýroHu DPS, sta┗eHﾐiIeﾏi Lego, Arduiﾐo, RaspHerr┞ Pi, ﾏěříIí teIhﾐikou apod.  

• učeHﾐa elektroteIhﾐik┞ s ヱヱ ks ﾐoteHooků Leﾐo┗o ThiﾐkPad Tヴヵヰ a Tヴヵヰs ﾐa Házi Iﾐtel iヵ VPro, ┗┞Ha┗eﾐá dataprojektoreﾏ, zIela ﾐo┗ýﾏi ﾏěříIíﾏi 
stoly Diametral s iﾐtegro┗aﾐou ﾏěříIí teIhﾐikou, ┗ učeHﾐě je iﾐstalo┗áﾐa plﾐě prograﾏo┗atelﾐá roHotiIká ruka, roHotiIký ﾏodel ┗ýroHﾐí liﾐky, 

ﾐástěﾐﾐé paﾐel┞. 

• učeHﾐa VTΒ s 30 ks PC Lenovo ThinkCentre i5, 12 GB RAM, 256 SSD, s ヲヲ“ LCD displeji. 
• učeHﾐ┞ elektroteIhﾐik┞ ヱ a ヲ, ┗┞Ha┗eﾐé dataprojektor┞, paﾐel┞ ﾐa iﾐstalaIe elektroteIhﾐiIkýIh pr┗ků, ﾏěříIíﾏi přístroji, elektromotory apod. 

• No┗ě ┗┞Ha┗eﾐá truhlárﾐa se stroji Felder a Ieﾐtrálﾐíﾏ odsá┗áﾐíﾏ. V doHě psaﾐí této zprá┗┞ iﾐstalo┗áﾐo ﾐo┗é profesioﾐálﾐí CNC truhlářské 
centrum v Ielko┗é Ieﾐě do Αヰヰ.ヰヰヰ Kč pro podporu oHoru truhlář, číﾏž se toto praIo┗iště stá┗á z regioﾐálﾐího hlediska zIela ojediﾐělé a 
posk┞tuje žákůﾏ ﾐo┗é ﾏožﾐosti ┗ýroH┞ ﾐáH┞tku. 

• No┗ě ┗┞Ha┗eﾐá s┗ářeIí škola ┗četﾐě ﾏoderﾐího s┗ářeIího treﾐažéru 

• No┗ě ┗┞Ha┗eﾐá oHroHﾐa se soustruh┞, frézkou, Hruskou ﾐa ploIho atd.   

 

Budo┗a Pi┗o┗arská ヵΓヴ 

• UčeHﾐa VTヵ s ンヰ ks PC Dell ﾐa Házi Intel Xeon, 12GB RAM,  s ヲヱ“ a ヲヲ“ LCD ﾏoﾐitor┞, SSD disk┞ Iﾐtel ヱヲヰ GB,  takže učeHﾐa je ﾐ┞ﾐí koﾏpatiHilﾐí i 
s ┗ýukou počítačo┗é grafik┞. 
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• UčeHﾐa VTヶ ヲヰ Intel i5 SSD 256 GB, RAM 12 GB, ﾏoﾐitor┞ LCD ヲヲ“  s dataprojektorem ふﾐo┗á učeHﾐa se stroji Leﾐo┗o ThiﾐkCentre) 

• UčeHﾐa VTΑ 20 Intel i5, SSD 256 GB, RAM 12 GB, ヲヱ“ ﾏoﾐitor┞ ふﾐo┗á učeHﾐa se stroji Leﾐo┗o ThiﾐkCeﾐtreぶ 
• praIo┗iště Doﾏeček. Dílﾐa signmakingu, 6 PC Dell, displeje LCD ヲヱ“, ン┝ taHlet, řezaIí plotter Aヱ, stolﾐí řezaIí plotter Mimaki, sítotisk, karusel, ofset, 

grafopress, tiskárﾐa Aヲ, řezaIí plotter ﾐa pol┞st┞reﾐ, profesioﾐálﾐí COヲ gra┗íro┗aIí lasero┗ý stroj, CNC fréza ﾐa opraIo┗áﾐí liHo┗olﾐýIh ﾏateriálů 
ふko┗, plast …ぶ 

 

 

)ﾏěﾐa ┗e filosofii tisku ┗ kaﾐIeláříIh 

Jelikož postupﾐě škola ﾐakoupila ┗elké ﾏﾐožst┗í tiskáreﾐ, stal se s┞stéﾏ údržH┞ a ﾐákupu toﾐerů ﾐepřehledﾐýﾏ a fiﾐaﾐčﾐě ﾐe┗ýhodﾐýﾏ. Proto jsﾏe 
se rozhodli ke zrušeﾐí ﾏalýIh kaﾐIelářskýIh tiskáreﾐ ┗ kaHiﾐeteIh, kterýIh H┞lo ﾐěkolik desítek. Teﾐto krok saﾏozřejﾏě ┗edl ke sﾐížeﾐí koﾏfortu praIo┗ﾐíků 
škol┞, ﾐiIﾏéﾐě si do┗oluji t┗rdit, že se jedﾐá o krok sprá┗ﾐýﾏ sﾏěreﾏ. N┞ﾐí je k dispoziIi Ielkeﾏ šest ┗elkokapaIitﾐíIh kopíro┗aIíIh strojů, které jsou síťo┗ě 
zapojeﾐ┞ a rozﾏístěﾐ┞ po IhodHáIh tak, aH┞ H┞la zaručeﾐa Io ﾐejlepší dostupﾐost. Výjiﾏku t┗oří ﾐěkterá odHorﾐá praIo┗iště, ﾐeHo sekretariát┞, kde je třeHa 
tiskárﾐ┞ zaIho┗at ふﾐapř. z dů┗odu tisku štítků, tisku ﾐa speIiálﾐí ﾏateriál┞ apod. 
 

Aplikačﾐí ┗┞Ha┗eﾐí ICT ﾐa škole a způsoH pořizo┗áﾐí hard┘are 

 

VšeIhﾐ┞ počítače jsou uﾐifiko┗aﾐé. VeliIe často doIhází k ﾐákupu repaso┗aﾐé, H┞ť záﾐo┗ﾐí teIhﾐik┞, která ﾐeﾐí ﾏorálﾐě zastaralá a ﾏﾐohd┞ dispoﾐuje 
┗┞šší ži┗otﾐostí, ﾐež ﾐo┗é, ﾐezﾐačko┗é stroje. V ﾐo┗ýIh prostoráIh rekoﾐstruo┗aﾐýIh Hudo┗ ┗ Kostelﾐí uliIi H┞l┞ uﾏístěﾐé ﾐo┗é počítače ふΓヰ ksぶ opatřeﾐé jíž 
disky SSD (480 GB). Postupﾐě doIhází k ┗ýﾏěﾐáﾏ ┗šeIh koﾐ┗eﾐčﾐíIh plotﾐo┗ýIh disků za r┞Ihlejší SSD. Teﾐto upgrade zﾐačﾐě prodlouží ži┗otﾐost strojů ふﾏiﾐ. 
o 4 roky). 

 Soft┘aro┗é ┗┞Ha┗eﾐí úzIe korespoﾐduje s ┗┞učo┗aﾐýﾏi předﾏět┞. Proto se ﾐa škole ┗┞sk┞tují ┗┞soIe profesioﾐálﾐí a úzIe speIializo┗aﾐé aplikaIe. 
Rozﾏístěﾐí aplikaIí je ┗ souladu s potřeHaﾏi roz┗rhu učeHeﾐ, proto to setká┗áﾏe s uﾐi┗erzálﾐíﾏi iﾏage disků počítačů, dispoﾐujíIí shodﾐýﾏ aplikačﾐíﾏ 
┗┞Ha┗eﾐíﾏ ┗e ┗šeIh učeHﾐáIh. Velﾏi často je ┗┞uží┗áﾐo plo┗ouIíIh liIeﾐIí, dík┞ kterýﾏ je ﾏožﾐé iﾐstalo┗at aplikaIe ﾐa ┗šeIhﾐa PC, aﾐiž H┞ H┞lo ﾐutﾐé uhradit 
patřičﾐý počet liIeﾐIí ふplatí se jeﾐ za t┞, které jsou použí┗áﾐ┞, až do ┗┞čerpáﾐí koﾐečﾐého počtuぶ. Řada ┗elﾏi fiﾐaﾐčﾐě ﾐákladﾐýIh aplikaIí z oblasti CAD a 3D 

grafik┞ H┞la pořízeﾐa ﾐa základě d┗oustraﾐﾐé spolupráIe se soIiálﾐíﾏi partﾐer┞. Jiﾐak H┞ H┞la jejiIh koupě zIela ﾐereálﾐá, protože se jedﾐá o iﾐ┗estiIe ┗ řádeIh 
desítek ﾏilioﾐů koruﾐ. 

Veškerá ageﾐda škol┞ je ┗edeﾐa elektroﾐiIk┞. ŽáIi, studeﾐti, zákoﾐﾐí zástupIi a pedagogo┗é škol┞ ﾏají k dispoziIi ﾐěkolik ┗zájeﾏﾐě pro┗ázaﾐýIh 
iﾐforﾏačﾐíIh s┞stéﾏů. Jedﾐá se o elektroﾐiIkou ageﾐdu ┗ podoHě s┞stéﾏu Škola oﾐ-liﾐe, ┗ﾐitřﾐí iﾐtraﾐeto┗ý portál, ┘eHo┗ý iﾐforﾏačﾐí ser┗er ﾐa Házi GNU – 

GPL liIeﾐIe pod s┞stéﾏeﾏ WordPress a v ﾐeposledﾐí řadě elektroﾐiIké ﾐástěﾐk┞, rozﾏístěﾐé ┗e ┗šeIh Hudo┗áIh škol┞ a Ieﾐtrálﾐě o┗ládaﾐé ﾐa platforﾏě 
operačﾐího s┞stéﾏu Liﾐu┝, přístupﾐé ﾐejeﾐ ze škol┞, ale i poﾏoIí iﾐternetu zvenku. Maﾐageﾏeﾐt škol┞ ﾐa┗íI akti┗ﾐě ┗┞uží┗á Iloudo┗ýIh služeH pro IeﾐtralizaIi 
dato┗ýIh úložišť, jejiIh zaHezpečeﾐí, záloho┗áﾐí a dostupﾐost.  

Došlo též ke zﾏěﾐě iﾐforﾏačﾐího s┞stéﾏu škol┞. V┞uží┗á se portál SharePoiﾐt, který iﾐtegruje ┗šeIhﾐ┞ použí┗aﾐé ﾐástroje ┗ ráﾏIi škol┞. Příﾐos je 
hla┗ﾐě ┗ přeﾐosu kaleﾐdářů ふdří┗e H┞l┞ ┗ ráﾏIi služH┞ Googleぶ, které jsou ﾐ┞ﾐí ┗íIe použitelﾐé ┗ ráﾏIi podﾐiko┗ýIh operaIí.  
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Atelier a dílﾐ┞ 

Pro praktiIkou čiﾐﾐost žáků a studeﾐtů jsou k dispozici tyto specializovaﾐé prostor┞ ﾐeHo dílﾐ┞: 
• odHorﾐý ┗ýI┗ik ふﾐo┗á truhlárﾐa, ﾐo┗á oHroHﾐa, ﾐo┗é dílﾐ┞ oHoru elektrikář ┗ ráﾏIi dotaIí IROPぶ 
• pro ┗ýsek oHalů z plﾐé ﾐeHo ┗lﾐité lepeﾐk┞ z ┗ýseko┗é desk┞ až do forﾏátu Bヱ ふヱヰヰ ┝ Αヰ Iﾏぶ  
• praIo┗iště sigﾐﾏakiﾐgu ┗ Hudo┗ě ┗ Pi┗o┗arské uliIi, ┗┞Ha┗eﾐé ヶ PC Dell CヲD, Aヱ řezaIíﾏ plottereﾏ, taHlet┞ a tiskárﾐou forﾏátu Aヲ 

• atelier pro oHor Desigﾐ iﾐteriéru a ﾐáH┞tku ┗ Hudo┗ě ┗ uliIi ヱ. Máje  
• atelier pro oHor OHalo┗á teIhﾐika ┗ Hudo┗ě ┗ uliIi Kostelﾐí 
• atelier pro oHor Desigﾐ iﾐteriéru a ﾐáH┞tku v Hudo┗ě ┗ uliIi Kostelﾐí 
• dílﾐa propagaIe a reklaﾏ┞ ふsuHliﾏačﾐí tiskárﾐa, lis ﾐa potisk hrﾐků, čepiI a triček, stroj ﾐa ┗ýroHu odzﾐakůぶ 
• Stroj ﾐa ┗ýroHu Huttoﾐů, ンD tiskárﾐa, tiskárﾐa s gelo┗ýﾏ iﾐkousteﾏ pro terﾏosuHliﾏačﾐí tisk, lis ﾐa potisk triček a hrﾐků, ンD ┗akuo┗ý terﾏolis. 
• CNC frézka 2x, z čehož ヱ průﾏ┞slo┗á od f┞ Felder 

• Digitálﾐí tisk ふIelkeﾏ ヴ ksぶ 
• UV flatbed tisk 

• COヲ lasero┗á gra┗írka (2 ks) 

• Stroj na kaleﾐdářo┗ou ┗azHu 

• Profesioﾐálﾐí laﾏiﾐo┗ačka 

 

 

 

V┞Ha┗eﾐí pro odHorﾐý ┗ýI┗ik 

V┞Ha┗eﾐí pro odHorﾐý ┗ýI┗ik zahrﾐuje přede┗šíﾏ stroje a zařízeﾐí pro učeHﾐí oHor┞ záﾏečﾐík, truhlář a pro odHorﾐý ┗ýI┗ik studijﾐího oHoru ﾏeIhaﾐik 
elektroﾐik. )áﾏečﾐíIi ┗┞uží┗ají ┗┞Ha┗eﾐí ﾐapř. pro s┗ařo┗áﾐí ふrůzﾐé druh┞ s┗ářečekぶ, soustruh┞, ohýHačk┞ pleIhu a truHek, taHulo┗é ﾐůžk┞, ┗rtačk┞, proHíjeIí 
ﾐástroj, oHrážečku, uﾐi┗erzálﾐí aj. frézk┞, Hrusku, páso┗é pil┞, ručﾐí ﾐářadí aj. 

Dílﾐa oHoru truhlář dispoﾐuje Ieﾐtrálﾐíﾏ odsá┗áﾐíﾏ od jedﾐotli┗ýIh strojů, ┗ izolo┗aﾐé ﾏístﾐosti je uﾏístěﾐa skříňo┗á odsá┗ačka, která je relati┗ﾐě 
přediﾏeﾐzo┗áﾐa a uﾏožﾐí ┗ HudouIﾐu ﾐapojeﾐí dalšíIh strojů. Téﾏěř ┗šeIhﾐ┞ stroje H┞l┞ ┗┞ﾏěﾐěﾐ┞ a doplﾐěﾐ┞, doda┗ateleﾏ je rakouská firﾏa Felder. 
Truhlárﾐa ﾐ┞ﾐí čítá t┞to profesioﾐálﾐí stroje: 

• forﾏáto┗aIí pila 

• sro┗ﾐá┗aIí frézka 

• tloušťko┗aIí frézka 

• spodﾐí frézka 

• ┗rtaIí dlaHačka 

• t┗aro┗á Hruska 

• páso┗á Hruska 



38 
 

• egalizačﾐí Hruska 

• stojaﾐo┗á ┗rtačka 

• olepo┗ačka hraﾐ 

• kolíko┗aIí stroj 
• soustruh ﾐa dře┗o 

• profesioﾐálﾐí průﾏ┞slo┗ý ┗elkoforﾏáto┗ý CNC truhlářský portál 

Jedﾐá se o plﾐě ┗┞Ha┗eﾐé praIo┗iště ﾐa špičko┗é e┗ropské úro┗ﾐi, které uﾏožﾐí žákůﾏ oHoru truhlář sezﾐáﾏit se s ﾏoderﾐíﾏi teIhﾐologieﾏi a škole 
uﾏožﾐí ┗ ráﾏIi doplňko┗é čiﾐﾐosti ┗┞t┗ářet ještě k┗alitﾐější ┗ýroHk┞. Na┗íI se tato učeHﾐa ┗┞užije pro ﾏezioHoro┗ou spolupráIi učeHﾐího oHoru Truhlář a 
studijﾐího oHoru Desigﾐ iﾐteriéru a ﾐáH┞tku. 

Mechanici elektroﾐiIi ┗┞uží┗ají novou elektro laHoratoř, financovanou z projektu IROP. )de se ﾐaIhází ヱヲ praIo┗išť od společﾐosti Diaﾏetral, sloužíIíIh 
k diagﾐostiIe při elektroteIhﾐiIkýIh praIí. K dispoziIi je plﾐě prograﾏo┗atelﾐá roHotiIká ruka, sta┗eHﾐiIe ┗ýroHﾐí liﾐk┞, set┞ ﾐa Házi Arduiﾐa a RapsHerr┞ Pi 
atd. Elektrikáři a ﾏeIhaﾐiIi elektroteIhﾐiIi tak dispoﾐují ﾐejﾏoderﾐějšíﾏ ┗┞Ha┗eﾐíﾏ pro s┗ůj oHor a škola je tak sIhopﾐa připra┗it s┗é aHsol┗eﾐt┞ ┗ tako┗é 
k┗alitě, která je ┗┞žado┗áﾐa zaﾏěstﾐa┗ateli.  

)áﾏečﾐíIi jsou od ﾏoﾐitoro┗aﾐého oHdoHí též zIela ﾐo┗ě ┗┞Ha┗eﾐi. V ráﾏIi dotaIe IROP došlo k ﾐakoupeﾐí ﾐásledujíIího ┗┞Ha┗eﾐí: 
• CNC plasﾏo┗ý řezaIí portál 
• Soustruh s digitálﾐíﾏ odﾏěřo┗áﾐíﾏ ふヴ ksぶ  
• H┞drauliIké ﾐůžk┞ ふ ヱ ksぶ 
• Ručﾐí ﾐůžk┞ ふヱ ksぶ 
• OhýHačka pleIhu ふヱ ksぶ 
• Bruska na plocho (magnetka) s digitálﾐíﾏ odﾏěřo┗áﾐíﾏ ふヱ ksぶ 
• Frézka s digitálﾐíﾏ odﾏěřo┗áﾐíﾏ ふヱ ksぶ 
• Páso┗á pila ふヱ ksぶ 
• Sloupo┗á ┗rtačka ふヱ ksぶ 
• H┞drauliIký lis ヱヰヰ t ふヱ ksぶ 
• ヲヴ ks s┗ářeček  
• S┗ářeIí Ho┝┞ 

• Digitálﾐí s┗ařo┗aIí treﾐažér 

Dík┞ iﾐteﾐzi┗ﾐí spolupraIí se společﾐostí ヲJCP, a.s., RačiIe, se kterou proHíhá ┗ýuka odHorﾐého ┗ýI┗iku i ﾐa jejiIh praIo┗ištíIh a je zajištěﾐa ﾏožﾐost 
zaﾏěstﾐáﾐí pro ┗šeIhﾐ┞ aHsol┗eﾐt┞ zﾏíﾐěﾐého oHoru, doIhází k postupﾐé ﾏoderﾐizaIi ┗┞Ha┗eﾐí. Škola tak ﾐeﾐí zá┗islá jeﾐ ﾐa graﾐto┗ýIh peﾐězíIh, ale dostá┗á 
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od firﾏ┞ též čt┗rtletﾐě částku 25.ヰヰヰ Kč a ﾏateriál pro ┗ýuku. )a t┞to fiﾐaﾐIe je pra┗idelﾐě dokoupeﾐo zejﾏéﾐa droHﾐé ručﾐí a elektriIké ﾐářadí ふúhlo┗é 
Hrusk┞, ┗rtačk┞ atd.ぶ 

 

 

Kﾐiho┗ﾐa a iﾐforﾏačﾐí středisko 

 

V současﾐé doHě sídlí kﾐiho┗ﾐa jak v hla┗ﾐí Hudo┗ě ┗ Kostelﾐí uliIi, tak ﾐa adrese Pi┗o┗arská ヵΓヴ. Iﾐforﾏačﾐí středisko ﾐeﾐí koﾐIipo┗áﾐo jen jako klasiIká 
školﾐí kﾐiho┗ﾐa, ale IhIe Hýt přede┗šíﾏ ﾏoderﾐíﾏ koﾏuﾐikačﾐíﾏ uzleﾏ, ┗ ráﾏIi kterého ﾏohou žáIi a studeﾐti škol┞ získá┗at ┗eškeré iﾐforﾏaIe, studijﾐí 
literaturu a ┗┞uží┗at dalšíIh služeH, které jsou ┗lastﾐí ﾏístﾐíﾏ kﾐiho┗ﾐáﾏ. Kﾐiho┗ﾐa je ofiIiálﾐě registro┗áﾐa Miﾐisterst┗eﾏ kultur┞ ČR.  V akvizici je přes 4 500 

titulů, ﾏezi které patří jak odHorﾐá literatura, tak AV ﾏédia a odHorﾐé časopis┞, ke kterýﾏ H┞ jiﾐak ﾏěli ﾏiﾏopražští žáIi a studeﾐti jeﾐ oHtížﾐý přístup. 
Důležitýﾏ iﾐ┗eﾐtářeﾏ jsou též zá┗ěrečﾐé a aHsol┗eﾐtské práIe studeﾐtů VOŠ, ze kterýIh ﾏohou HudouIí aHsol┗eﾐti čerpat jak iﾐspiraIi, tak se případﾐě 
┗┞┗aro┗at ﾐedostatků s┗ýIh předIhozíIh kolegů. Stále ┗ětší ┗áhu ┗šak získá┗ají elektroﾐiIká ﾏédia, zejﾏéﾐa pak získá┗áﾐí iﾐforﾏaIí přes Iﾐterﾐet. 

V kﾐiho┗ﾐě ﾐa Kostelﾐí jsou ン PC, ┗ Pi┗o┗arské též 3 PC se základﾐíﾏ aplikačﾐíﾏ ┗┞Ha┗eﾐíﾏ, ┗olﾐě dostupﾐá žákůﾏ a studeﾐtůﾏ po Ielou pro┗ozﾐí doHu 
knihovny. Součástí kﾐiho┗en jsou také d┗ě barevné kopírk┞ forﾏátu A3 Konica – Minolta Bizhub, 2 skenery  a další poﾏoIﾐé prostředk┞ ふﾐapř. zhoto┗eﾐí 
lepeﾐé ﾐeHo kroužko┗é ┗azH┞ぶ, které škole uﾏožňuje, tiskﾐout, ┗┞dá┗at a prodá┗at ┗lastﾐí odHorﾐá skripta a te┝t┞. 

Škola postupﾐě ┗┞Hudo┗ala doHrou základﾐu literatur┞ ┗ IizíIh jaz┞IíIh, zejﾏéﾐa ┗ aﾐgliIkéﾏ a ﾐěﾏeIkéﾏ podle speIializaIe škol┞.  
Ak┗iziIe kﾐiho┗ﾐ┞ je ﾐeustále doplňo┗áﾐa a aktualizo┗áﾐa podle potřeH ┗ýIho┗ﾐě ┗zdělá┗aIího proIesu ﾐa škole ﾐeHo ﾐá┗rhů učitelů. Součástí kﾐiho┗ﾐ┞ 

je i prograﾏo┗é ┗┞Ha┗eﾐí Cla┗ius, které uﾏožňuje profesioﾐálﾐí katalogizaIi a ┗edeﾐí kﾐiho┗ﾐ┞, přehledﾐější uspořádáﾐí a tříděﾐí klasiIkýIh ﾏédií. Na škole 
pracuje  on-liﾐe kﾐiho┗ﾐa jako ﾐa jediﾐé středﾐí a ┗┞šší škole ┗ kraji ふzákladﾐí kﾐiho┗ﾐa se speIializo┗aﾐýﾏ kﾐiho┗ﾐíﾏ foﾐdeﾏ, e┗id. číslo ヴヴヴΓ/ヲヰヰンぶ.  

Kﾐiho┗ﾐa též od školﾐího roku ヲヰ21 / 2022 orgaﾐizuje kulturﾐí akIe, které jsou ┗elﾏi oHlíHeﾐé. Jedﾐá se o ﾐá┗ště┗┞ di┗adel, ┗ětšiﾐou pražskýIh. Díla jsou 
pečli┗ě ┗oleﾐa ┗e spolupráIi s pedagog┞ českého jaz┞ka a literatur┞ tak, aH┞ ┗hodﾐě doplňo┗ala iﾐforﾏaIe z po┗iﾐﾐé četH┞. 

Knihovna též orgaﾐizuje ﾐa počátku školﾐího roku pro žák┞ a studeﾐt┞ škol┞ Hurzu učeHﾐiI.  
No┗iﾐkou je distriHuIe elektroﾐiIkýIh te┝tů, které jsou žáﾐro┗ě orieﾐto┗áﾐ┞ jak ﾐa po┗iﾐﾐou četHu, tak ﾐa další oHlasti zájﾏu studeﾐtů a pedagogů. 

ElektroﾐiIké te┝t┞ jsou posk┞to┗áﾐ┞ zdarﾏa prostředﾐiIt┗íﾏ s┞stéﾏu Aﾏos ふMoodleぶ.  
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ヱヲ. Podá┗áﾐí iﾐforﾏaIí o škole, sprá┗ﾐí rozhodﾐutí a stížﾐosti 

V souladu se zákoﾐeﾏ č. ヱヰヶ/ヱΓΓΓ SH., o s┗oHodﾐéﾏ přístupu k iﾐforﾏaIíﾏ ┗e sﾏ┞slu §ヱΒ odst. ヱ podá┗ají příslušﾐí zaﾏěstﾐaﾐIi škol┞ růzﾐé druh┞ 
iﾐforﾏaIí, které se shrﾐují ┗e ┗ýročﾐí zprá┗ě o těIhto iﾐforﾏaIíIh. )prá┗a o počtu ┗┞daﾐýIh iﾐforﾏaIí se ┗┞dá┗á za kaleﾐdářﾐí rok, ted┞ posledﾐí za rok ヲヰ21. 

Ústﾐí forﾏou podáﾐo 2983 iﾐforﾏaIí. Nej┗íIe žádostí o iﾐforﾏaIe se týká přijíﾏáﾐí žáků ﾐeHo studeﾐtů ﾐa školu a ┗ýsledků ﾏaturitﾐíIh zkoušek. Iﾐformace 

H┞l┞ podáﾐ┞ sekretariáteﾏ škol┞, kﾐiho┗ﾐou škol┞, řediteleﾏ a zástupIeﾏ ředitele a jedﾐotli┗ýﾏi učiteli. Píseﾏﾐou forﾏou podáno 630 iﾐforﾏaIí, píseﾏﾐě 
nebo e-ﾏailo┗ou poštou, dato┗ou sIhráﾐkou, iﾐforﾏaIe PoliIii ČR, úřadůﾏ práIe, ohledﾐě soIiálﾐího a zdra┗otﾐího pojištěﾐí, okresﾐíﾏu soudu, ﾏěstskýﾏ 
úřadůﾏ apod. B┞lo ┗┞dáﾐo 4 opisy ročﾐíko┗ého ┗┞s┗ědčeﾐí a 64 opisů ﾏaturitﾐího a zá┗ěrečﾐého ┗┞s┗ědčeﾐí. 

 

 

Sprá┗ﾐí řízeﾐí  
 

 

 

 

 

  

PřijíﾏaIí řízeﾐí  Ielko┗ě kladﾐá záporﾐá Od┗oláﾐí autoremedura zasta┗eﾐá řízeﾐí 
SŠ 174 174 0 0 0 0 

VOŠ 12 12 0 0 0 0 

)ﾏěﾐa oHoru ┗zdělá┗áﾐí 5 

Přerušeﾐí studia 1 

Přestup a zﾏěﾐa oHoru ┗zdělá┗áﾐí 7 

Opako┗áﾐí ročﾐíku 4 

Celkeﾏ kladﾐá rozhodﾐutí 203 

Podﾏíﾐěﾐé ┗┞loučeﾐí 3 

V┞loučeﾐí 0 

Opako┗áﾐí a ﾐepo┗oleﾐí opako┗áﾐí 0 

Iﾐdi┗iduálﾐí studijﾐí pláﾐ 2 

Sprá┗ﾐíIh řízeﾐí Ielkeﾏ 208 
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13.  Výsledk┞ koﾐtrol┞ ČŠI, KHS, zřizo┗atele, iﾐspektorátu práIe a OSSZ  

V ﾏoﾐitoro┗aﾐéﾏ oHdoHí H┞la realizo┗áﾐa koﾐtrola ČŠI a též KHS. Ve dnech 9. 11. – ヱヲ. ヱヱ. ヲヰヲヱ pro┗edla Česká školﾐí iﾐspekIe ┗e škole iﾐspekčﾐí 
čiﾐﾐost. OdHor školst┗í, ﾏládeže a tělo┗ýIho┗┞ Krajského úřadu ÚsteIkého kraje oHdržel od ČŠI Protokol o koﾐtrole Čj. ČŠIU-952/21-U a Iﾐspekčﾐí zprá┗u Čj. 
ČŠIU-951/21-U. )jištěﾐé ﾐedostatk┞ H┞l┞ ┗ řádﾐéﾏ terﾏíﾐu odstraﾐěﾐ┞. Dﾐe Γ. ン. ヲヰヲヲ pro┗edla Krajská h┞gieﾐiIká staﾐiIe ÚsteIkého kraje kontrolu v objektu 

Pi┗o┗arská ヵΓヴ, Štětí. O koﾐtrole H┞l pořízeﾐ protokol čj. KHSUL ヱヲヲンΓ/ヲヰヲヲ. Koﾐtrola ﾐezjistila žádﾐé ﾐedostatk┞.  
 

V průHěhu roku proHíhají tz┗. Hlesko┗á šetřeﾐí ČŠI elektroﾐiIkou forﾏou, kterýIh se škola ┗žd┞ zúčastňuje.  
 

14.  )ákladﾐí Iíle škol┞ a jejiIh ﾐaplňo┗áﾐí ┗e fuﾐkčﾐíﾏ oHdoHí ヲヰヱ8 – 2024 

 

ヱヴ.ヱ  Cíle v oHlasti podﾏíﾐek ke ┗zdělá┗áﾐí 
a) Sledo┗at reálﾐou ﾏožﾐost získá┗áﾐí graﾐto┗ýIh a jiﾐýIh fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků pro ﾏoHilitu žáků. 
b) )íská┗at fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ pro opra┗┞ iﾐteriérů Hudo┗ ┗ Pi┗o┗arské uliIi, zejﾏéﾐa pak pro koﾏpletﾐí rekoﾐstrukIi elektriIké sítě a kaﾐalizaIe Hudo┗. 
c) )íská┗at fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ od soIiálﾐíIh partﾐerů ﾐa realizaIi dosta┗H┞ odHorﾐýIh učeHeﾐ ふlaHoratoříぶ. 
d) )ajistit fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ ﾐa iﾐstalaIe foto┗oltaiIkýIh paﾐelů ﾐa ┗šeIhﾐ┞ ploIhé střeIh┞ oHjektů škol┞ a tíﾏ zajistit ┗┞šší eﾐergetiIkou soHěstačﾐost 

pro┗ozů škol┞. 
e) Neustále iﾐo┗o┗at ICT, zejﾏéﾐa pak ┗ Hudo┗áIh Pi┗o┗arská a ヱ. Máje. Zajistit fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ pro koﾐekti┗itu Hudo┗ Pi┗o┗arská ヵΓヴ a ヱ. Máje ヶヶヱ. 
f) Neustále udržo┗at počítačo┗é ┗┞Ha┗eﾐí Hez ┗ětšíIh iﾐ┗estiI do soft┘aro┗ýIh liIeﾐIí i hard┘aro┗ýIh řešeﾐí. )ajistit spoﾐzoriﾐg ┗ liIeﾐIo┗áﾐí 

speIializo┗aﾐýIh aplikaIí pro CAD a oHalo┗ou teIhﾐiku. 
g) Modifiko┗at ﾐaHídku škol┞ ┗ ráﾏIi doplňko┗é čiﾐﾐosti škol┞. Koﾐkrétﾐě rozšířit posk┞to┗aﾐé služH┞ o profesioﾐálﾐí tisk ﾐa speIiálﾐí ﾏédia, přesﾐé 

oHráHěﾐí ko┗u ﾐa CNC plasﾏo┗éﾏ portálu. Nadále podporo┗at spolupráIi s Labe – Aréﾐou při uH┞to┗áﾐí sporto┗Iů ﾐárodﾐíIh a ﾏeziﾐárodﾐíIh soutěží 
ﾐa Doﾏo┗ě ﾏládeže škol┞.  

h) Řešit podﾏíﾐk┞ Krajské h┞gieﾐiIké staﾐiIe, které se týkají h┞gieﾐ┞ ┗ýuk┞ a poH┞tu žáků ┗e škole.  
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ヱヴ.ヲ Cíle ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí a podpor┞ škol┞ 

14.2.1  VšeoHeIﾐé Iíle 

a) PrůHěžﾐě sledo┗at k┗alitu ┗┞učo┗aIího proIesu. Kroﾏě pra┗idelﾐýIh hospitaIí ┗edeﾐí škol┞ u pedagogů realizo┗at i hospitaIi pedagogů ﾐa┗zájeﾏ, 
hospitaIe u┗ádějíIíIh učitelů u pedagogů s krátkou či zatíﾏ žádﾐou pra┝í. 

b) PrůHěžﾐě ﾏodifiko┗at školﾐí ┗zdělá┗aIí prograﾏ┞. Uﾏožﾐit pra┗idelﾐá setkáﾐí předﾏěto┗ýIh koﾏisí a ┗edeﾐí škol┞ s ┗edeﾐíﾏi a odHorﾐýﾏi praIo┗ﾐík┞ 
fireﾏ ふsoIiálﾐíIh partﾐerů škol┞ぶ, kteří partiIipují ﾐa oHoreIh škol┞. )ařazo┗at do školﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů pozﾐatk┞ z pra┝e a ﾐo┗é postup┞ a 
technologie. 

c) Iﾐteﾐzi┗ﾐě zapojo┗at žák┞ do děﾐí ┗e škole, ┗zHudit poIit souﾐáležitosti se školou a hrdosti ﾐa to, že ﾏohou Hýt jejíﾏi žák┞. Stiﾏulo┗at příﾏou 
zaiﾐtereso┗aﾐost studeﾐtů ﾐa dﾐeIh ote┗řeﾐýIh d┗eří, delego┗áﾐíﾏ ┗ětšíIh pra┗oﾏoIí ┗ ráﾏIi podpůrﾐýIh akti┗it pro získá┗áﾐí ﾐo┗ýIh studeﾐtů ﾐapř. 
jejiIh ┗┞stupo┗áﾐíﾏ ﾐa odHorﾐýIh ┗ýsta┗áIh, ┗eletrzíIh, akti┗itáIh TeIhﾐiIkého kluHu atd. Touto partiIipaIí uﾏožﾐit žákůﾏ roz┗oj koﾏuﾐikačﾐíIh a 
soIiálﾐíIh do┗edﾐostí. 

d) Soustředit se ﾐa ┗edeﾐí projekto┗ého ┗┞učo┗áﾐí s ﾐa┗ázáﾐíﾏ ﾏezioHoro┗é spolupráIe ┗ ráﾏIi škol┞. 
e) VíIe se soustředit ﾐa účast ┗ soutěžíIh, ﾏateriálﾐě i fiﾐaﾐčﾐě podporo┗at ┗zﾐik týﾏů a ﾐo┗ýIh projektů.  

 

14.2.2 Cíle v oHoru OHalový a grafiIký desigﾐ ふSŠ i VOŠぶ 
a) VíIe profilo┗at oHor jako teIhﾐiIký. Ma┝iﾏálﾐě ┗┞užít ﾐo┗ého poteﾐIiálu ┗e forﾏě ﾐejﾏoderﾐějšíIh oHalo┗ýIh a tisko┗ýIh teIhﾐologií, které jsou ﾐ┞ﾐí 

┗e škole přítoﾏﾐ┞. 
b) Realizo┗at ┗ý┗oj reálﾐýIh oHalů pro fireﾏﾐí klieﾐtelu ať již forﾏou aHsol┗eﾐtskýIh ふﾐeHo klauzurﾐíIhぶ zadáﾐí, či koﾐkrétﾐíIh saﾏostatﾐýIh projektů.  
c) VíIe se soustředit ﾐa ┗ýuku předtisko┗ýIh teIhﾐologií, propojit oHalo┗ou a pol┞grafiIkou čiﾐﾐost, ┗íIe se ┗ěﾐo┗at tisko┗éﾏu proIesu ﾐa speIiálﾐí ﾏédia, 

ﾐeustále ﾏoderﾐizo┗at zázeﾏí fotostudia a ┗┞učo┗at teorii i pra┝i produkto┗é digitálﾐí fotografie a postprodukIe. 
d) )apojit odHorﾐík┞ z pra┝e do ┗ýuk┞ odHorﾐýIh předﾏětů. Ve spolupráIi s Mondi Group realizo┗at odHorﾐé pra┝e ┗e firﾏě. 
e) ProhlouHit ┗ýuku Iheﾏie a papíreﾐskýIh teIhﾐologií. V┞užít poteﾐIiálu ﾐo┗é laHoratoře a tu ﾐadále ┗┞Ha┗o┗at ┗e spolupráIi se soIiálﾐíﾏi partﾐer┞.  

14.2.ン Iﾐforﾏačﾐí teIhﾐologie a MeIhatroﾐika - robotika 

a) V┞Hudo┗at hluHší ﾏezioHoro┗é ┗azH┞ ﾏezi oHor┞ Iﾐforﾏačﾐí teIhﾐologie a MeIhatroﾐika – robotika. 

b) V ráﾏIi oHoru Iﾐterﾐet ┗ěIi ┗┞učo┗at prograﾏo┗áﾐí roHotiIkýIh Ielků. 
c) V další fázi ┗┞Hudo┗at oHor Iﾐforﾏačﾐí teIhﾐologie – Iﾐterﾐet ┗ěIí jako ﾐástupﾐiIký oHor ŠVP MeIhatroﾐika – robotika. )aﾏěřit se ﾐa tz┗. „Ih┞tré“ 

technologie. 

14.2.ヴ Desigﾐ iﾐteriéru a ﾐáHytku 

a) Uﾏožﾐit žákůﾏ ﾏaturitﾐího oHoru Desigﾐ iﾐteriéru a ﾐáH┞tku ┗ětší partiIipaIi ﾐa ┗ý┗oji ﾐáH┞tku ┗ ﾐo┗é truhlárﾐě škol┞.  
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b) Neustále propojo┗at týﾏ učitelů odHorﾐého ┗ýI┗iku oHoru Truhlář s učiteli odHorﾐýIh předﾏětů desigﾐérskýIh ふateliéro┗ýIhぶ oHorů ﾐa ﾏaturitﾐíﾏ 
oHoru Desigﾐ iﾐteriéru a ﾐáH┞tku. 

c) Neustále zajišťo┗at ┗ režii škol┞ ﾏateriál pro klauzurﾐí a zá┗ěrečﾐé práIe žáků oHoru. Vést pra┗idelﾐou diskusi s čleﾐ┞ předﾏěto┗é koﾏise ateliéro┗ýIh 
předﾏětů a koordiﾐo┗at čiﾐﾐosti tak, aH┞ ﾐa ┗ý┗oji projektů spolupraIo┗al┞ i další oHor┞ ふzejﾏéﾐa učeHﾐíぶ škol┞. Je třeHa ┗┞užít pra┝e a zﾐalostí 
elektrikářů, záﾏečﾐíků a truhlářů při realizaIi projektů žáků oHoru.  

14.2.ヵ UčeHﾐí oHory 

a) Připra┗it podﾏíﾐk┞ pro ┗zﾐik ﾐo┗ého oHoru, který ┗┞užije současﾐého ふﾐo┗éhoぶ ┗┞Ha┗eﾐí odHorﾐýIh praIo┗išť a též poteﾐIiálů pedagogů. 
b) Nadále prohluHo┗at spolupráIi se soIiálﾐíﾏi partﾐer┞, kteří zajišťují jak odHorﾐé pra┝e učňů, tak školeﾐí pedagogů odHorﾐého ┗ýI┗iku a odHorﾐýIh 

předﾏětů. 
c) PrůHěžﾐě ﾏoderﾐizo┗at ┗┞Ha┗eﾐí díleﾐ. 
d) )ajišťo┗at odHorﾐá školeﾐí ふzejﾏéﾐa pro oHsluhu CNC strojůぶ pro učitele odHorﾐého ┗ýI┗iku. 
e) Do odHorﾐého ┗ýI┗iku iﾐtegro┗at ┗ ráﾏIi koﾏisí odHorﾐýIh předﾏětů i pedagog┞ odHorﾐýIh předﾏětů, aH┞ jejiIh ┗ýuka H┞la ﾐejeﾐ teoretiIk┞, ale i 

prakticky v souladu s ┗ýukou praktiIkýIh do┗edﾐostí ┗e školﾐíIh dílﾐáIh. Společﾐě se zﾏíﾐěﾐýﾏi koﾏiseﾏi ﾏodifiko┗at školﾐí ┗zdělá┗aIí prograﾏ┞ tak, 
aH┞ reflekto┗al┞ ﾐa ﾏoderﾐí ┗┞Ha┗eﾐí díleﾐ.  

 

14.3  Cíle v oHlasti spolupráIe škol┞ s rodiči a dalšíﾏi suHjekt┞ s ┗li┗eﾏ ﾐa ┗zdělá┗áﾐí 

a) Udržet zájeﾏ rodičů a žáků o školu. Iﾐteﾐzi┗ﾐě zapraIo┗at ﾐa ﾐo┗é korporátﾐí ideﾐtitě škol┞, která propojí ﾏédia ふtisko┗á, ┘eH, faIeHook, iﾐstagraﾏ…ぶ. 
Volit tako┗á ﾏédia, která ﾏají šaﾐIi oslo┗it geﾐeraIi ﾏladýIh lidí, jež ﾏohou Hýt ﾐašiﾏi poteﾐIiálﾐíﾏi žák┞ ふstudeﾐt┞ぶ, a přitoﾏ si zaIho┗at seriózﾐí 
t┗ář ﾏoderﾐí ┗zdělá┗aIí iﾐstituIe. 

b) Modifiko┗at oHor┞ s ohledeﾏ ﾐa praIo┗ﾐí trh, jeho treﾐd┞ a požada┗k┞ zaﾏěstﾐa┗atelů. NepodIeﾐit propagaIi jak ﾏaturitﾐíIh, tak učeHﾐíIh oHorů.  
c) Pořádat odHorﾐá setkáﾐí, soutěže a předﾐášk┞ s partiIipaIí e┝terﾐíIh suHjektů z řad odHorﾐé ┗eřejﾐosti. 
d) Nadále prohluHo┗at spolupráIi s podﾐikatelskýﾏi suHjekt┞, špičko┗ýﾏi firﾏaﾏi ┗ oHoru a profesﾐíﾏi asociacemi. Z této spolupráIe těžit zejﾏéﾐa při 

získá┗áﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh dotaIí, ┗ěIﾐýIh darů a o┗ěřo┗áﾐí zﾐalostí studeﾐtů a žáků ┗ praxi.  

e) Soustředit se ﾐa koﾏuﾐikaIi se spoﾐzor┞.  
f) Iﾐteﾐzí┗ﾐě spolupraIo┗at s ﾏěsteﾏ Štětí a jeho orgaﾐizaIeﾏi. Iﾐteﾐzi┗ﾐě se podílet ﾐa t┗orHě ┗olﾐočaso┗ého prograﾏu pro žák┞ základﾐíIh škol ﾏěsta.  
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14.4 Cíle ┗ oHlasti řízeﾐí škol┞ 

a) )ajistit pro pedagog┞ další školeﾐí za účeleﾏ z┗┞šo┗áﾐí zﾐalostí ┗ oHoreIh, kterýﾏ ┗┞učují. Koﾐkrétﾐě pak pokračo┗at ┗ projektu se společﾐostí Moﾐdi 
Group a ┗┞sílat pedagog┞ odHorﾐýIh předﾏětů ﾐa studiuﾏ VŠCHT ParduHiIe ┗ oHlasti pol┞grafie a papíreﾐskýIh teIhﾐologií. 

b) Udržo┗at a rozšiřo┗at ┗azH┞ s ┗┞sokýﾏi školaﾏi ┗ ráﾏIi společﾐýIh projektů. Koﾐkrétﾐě udržet posta┗eﾐí škol┞ jako škol┞ fakultﾐí UJEP Ústí ﾐad LaHeﾏ 
ふPřírodﾐí ┗ěd┞ / Iﾐforﾏatikaぶ, rozšířit spolupráIe s VŠCHT ふPol┞grafie / OHalo┗á teIhﾐikaぶ, a TU LiHereI ふFakulta ﾏeIhatroﾐik┞ぶ. 

c) Z ﾐo┗ýIh pedagogů ┗┞t┗ořit týﾏ pro orgaﾐizaIi projektů ERASMUS+. 
d) Dále prohluHo┗at čleﾐst┗í ┗ profesﾐíIh orgaﾐizaIíIh. 

e) Iﾐteﾐzi┗ﾐě koﾏuﾐiko┗at se soIiálﾐíﾏi partﾐer┞. 
f) )lepšo┗at kliﾏa škol┞. Pra┗idelﾐě pořádat sporto┗ﾐí, kulturﾐí a další stﾏelo┗aIí akIe pro zaﾏěstﾐaﾐIe. 
g) Vhodﾐě ┗olit hospitačﾐí čiﾐﾐost, aH┞ ﾐeﾏěla jeﾐ fuﾐkIi koﾐtrolﾐí, ale aH┞ pedagogo┗é Iítili zájeﾏ o jejiIh práIi, uﾏožﾐit ┗ýﾏěﾐu zkušeﾐostí ﾏezi 

pedagog┞, ale též ﾏezi pedagog┞ a soIiálﾐíﾏi partﾐer┞. 

14.5 Cíle ┗ oHlasti ┗ýsledků ┗zdělá┗áﾐí 

a) V ﾐá┗azﾐosti ﾐa poptá┗ku zaﾏěstﾐa┗atelů a počtu žáků ┗ de┗átýIh ročﾐíIíIh )Š ┗e Štětí a okolí připra┗it podﾏíﾐk┞ pro ote┗řeﾐí ﾐo┗ého tříletého 
teIhﾐiIkého oHoru. OHor Hude ┗┞uží┗at ﾐo┗ýIh ﾏožﾐostí škol┞ ┗ oHlasti ┗┞Ha┗eﾐí strojíreﾐskýﾏi teIhﾐologieﾏi ふCNC plasﾏo┗á řezačka, ﾐo┗é oHráHěIí 
stroje a s┗ařo┗aIí teIhﾐologieぶ. 

b) Sledo┗at jedﾐotli┗é koﾏpeteﾐIe předepsaﾐé RVP a dHát ﾐa jejiIh dodržo┗áﾐí. 
c) Rozšířit ﾐaHídku s┗ářečské škol┞. )ajistit ┗┞školeﾐí ﾐo┗ýIh zaﾏěstﾐaﾐIů ┗ oHlasti ﾏeziﾐárodﾐíIh IertifikaIí. )ařadit další odHorﾐé ﾏetod┞ a kurz┞ do 

ﾐaHídk┞ s┗ářečské škol┞. Propojit akti┗it┞ s┗ářečské škol┞ s ┗ýukou tříletýIh učeHﾐíIh oHorů. 
d) Pra┗idelﾐě sledo┗at uplatﾐěﾐí aHsol┗eﾐtů škol┞. 
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15. V┞hodﾐoIeﾐí ﾐaplňo┗áﾐí dlouhodoHýIh strategiIkýIh Iílů  
 

Na toﾏto ﾏístě u┗ádíﾏ jedﾐotli┗é Iíle s tíﾏ, jak H┞l┞ ┗ ﾏéﾏ fuﾐkčﾐíﾏ oHdoHí ﾐaplﾐěﾐ┞. Je ﾐutﾐé podotkﾐout, že Hěheﾏ ﾏého půsoHeﾐí ┗e fuﾐkIi ředitele orgaﾐizaIe 
┗┞pl┞ﾐula i Ielá řada dalšíIh Iílů, a to jak dlouhodoHého, tak operati┗ﾐího Iharakteru, které H┞lo třeHa řešit. 
  

15.1 Cíle ┗ oHlasti podﾏíﾐek ke ┗zdělá┗áﾐí 
a) Od počátku ﾏého fuﾐkčﾐího oHdoHí se iﾐteﾐzi┗ﾐě soustředíﾏ ﾐa získá┗áﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ﾏiﾏo rozpočet zřizo┗atele forﾏou graﾐtů. V roce 2012 a 2013 byly 

realizo┗áﾐ┞ projekt┞ Coﾏeﾐius pro posíleﾐí ﾏoHilit┞ žáků, dále pak ┗ýz┗a OPVK, ze které H┞l┞ pořízeﾐ┞ ﾐo┗é počítačo┗é učeHﾐ┞ a další ﾏultiﾏediálﾐí zařízeﾐí. Od roku 
ヲヰヱヶ akti┗ﾐě půsoHíﾏ ┗ ráﾏIi koﾏise KAP ÚsteIkého kraje, škola se účastﾐí jak projektu ┗ ráﾏIi IKAP, tak d┗ou projektů ┗ ráﾏIi IROP. Škola akti┗ﾐě spolupraIuje 
s ﾏěsteﾏ Štětí a zatíﾏ pětkrát oHhájila graﾐt ﾐa ┗olﾐočaso┗é akti┗it┞ ﾏládeže. Výzﾐaﾏﾐý je též spoﾐzoriﾐg ze straﾐ┞ společﾐosti Moﾐdi Group, dík┞ kteréﾏu je ﾏožﾐé 
budo┗at ﾐo┗ou IheﾏiIkou laHoratoř.  

b) Hla┗ﾐí zﾏěﾐou je dosta┗Ha areálu škol┞ ┗ Kostelﾐí ヱンヴ, zﾏiňo┗aﾐá ┗ jiﾐé části této ┗ýročﾐí zprá┗┞. Dík┞ toﾏuto projektu se diaﾏetrálﾐě ﾏěﾐí podﾏíﾐk┞ ke ┗zdělá┗áﾐí 
oHorů OHalo┗á teIhﾐika, OHalo┗ý a grafiIký desigﾐ ふVOŠぶ a Desigﾐ iﾐteriéru a ﾐáH┞tku, a to poIhopitelﾐě k lepšíﾏu. Škola patří ﾏezi ﾐejﾏoderﾐější projekt┞ ┗ regionu, 

a s┗ýﾏ ┗┞Ha┗eﾐíﾏ koﾐkuruje i školáﾏ ┗ ráﾏIi Ielé ČR. 
c) Od roku ヲヰヱヲ škola Huduje odpo┗ídajíIí teIhﾐiIké podﾏíﾐk┞ pro ┗olﾐočaso┗é akti┗it┞ ﾏládeže. Pozorﾐost je ┗ěﾐo┗áﾐa zejﾏéﾐa teIhﾐiIkéﾏu ┗zdělá┗áﾐí ┗ ráﾏIi tz┗. 

TeIhﾐiIkého kluHu ﾏládeže. )de je ﾐutﾐé ┗┞zd┗ihﾐout spolupráIi s ﾏěsteﾏ Štětí, dík┞ které se každoročﾐě daří při Hudo┗áﾐí teIhﾐiIkýIh kroužků. Stejﾐě tak spolupráIe 
se základﾐíﾏi školaﾏi je ﾐa doHré úro┗ﾐi. 

d) Od roku ヲヰヲヰ se škola akti┗ﾐě podílí ﾐa projektu ┗zﾐiku tz┗. TeIhﾐiIkého kluHu ﾏládeže při Městskéﾏ úřadu ┗e Štětí. Škola Hude realizátoreﾏ ┗elkého ﾏﾐožst┗í akti┗it 
v ráﾏIi ┗olﾐočaso┗é čiﾐﾐosti žáků základﾐíIh škol ﾏěsta, jakožto i žáků s┗ýIh a ┗eřejﾐosti. Budou ┗┞hlašo┗áﾐ┞ tz┗. t┗oři┗é dílﾐ┞, kd┞ Hude doIházet i k integraci rodin 

dětí, aH┞ se podílel┞ ﾐa čiﾐﾐosteIh kroužků. Příﾐoseﾏ je též zakoﾏpoﾐo┗áﾐí projektu příﾏo do uči┗a ﾐa základﾐíIh školáIh, dík┞ čeﾏuž Hude ﾏožﾐé rozšířit ┗ýuku ﾐa 
)Š o praktiIké forﾏ┞, pokus┞ a další projekt┞, ﾐa které H┞ )Š z hlediska časo┗ého i persoﾐálﾐího jeﾐ těžko dosáhl┞. )e zﾏíﾐěﾐého projektu je též pořízeﾐo ┗elké ﾏﾐožst┗í 
ﾏajetku, ať se jedﾐá o počítače, roHotiIké sta┗eHﾐiIe, hr┞, ﾐáH┞tek a růzﾐé stroje a přístroje. Celko┗ě je TeIhﾐiIký kluH ﾏožﾐo hodﾐotit jako příﾐosﾐý projekt, i kd┞ž je 
pra┗dou, že zejﾏéﾐa ┗elké ﾏﾐožst┗í H┞rokraIie, spojeﾐé s ﾐeustálýﾏ ┗┞kazo┗áﾐíﾏ ﾏﾐohd┞ ﾐesﾏ┞slﾐě ﾐasta┗eﾐýIh položek, lektor┞ ┗elﾏi zaﾏěstﾐá┗á a ﾏﾐohd┞ od┗ádí 
od saﾏotﾐého posláﾐí, které v projektu ﾏají, tj. ┗ěﾐo┗at se ﾏládeži. Stejﾐě tak zﾐačﾐá ﾐeoIhota úřadů přizpůsoHit se paﾐdeﾏiIké situaIi ┗ zemi, co se evidence hodin 

týče, hla┗ﾐě z počátku projektu H┞la dost aHsurdﾐí. N┞ﾐí, s odstupeﾏ roku ﾏůžeﾏe ho┗ořit o určité „oHroušeﾐí“ hraﾐ a projekt přiﾐáší ┗íIe poziti┗, ﾐež jsﾏe doufali.  
e) V roIe ヲヰヱヶ H┞l┞ pořízeﾐ┞ ﾐo┗é hoHliIe do dílﾐ┞ ručﾐího ﾐářadí oHoru Truhlář. Taktéž došlo k rekonstrukci podlah v učeHﾐáIh odHorﾐého ┗ýI┗iku a zkulturﾐěﾐí 

praIo┗ﾐího prostředí učňů. ModerﾐizaIe strojo┗ého parku H┞la zﾏíﾐěﾐa ┗ předIházejíIíIh kapitoláIh této ┗ýročﾐí zprá┗┞. V roIe ヲヰヱΒ došlo ke koﾏpletﾐí ┗ýﾏěﾐě strojů 
a dalšíIh učeHﾐíIh poﾏůIek ┗šeIh učeHﾐíIh oHorů, koﾏpletﾐě H┞la zrekoﾐstruo┗áﾐa Hudo┗a ┗ Kostelﾐí uliIi, ┗četﾐě ﾐo┗ého strojﾐího ┗┞Ha┗eﾐí. 

f) V ráﾏIi ┗ýz┗┞ č. ヵヶ OPVVV došlo ﾐejeﾐ k ┗ýzﾐaﾏﾐéﾏu doplﾐěﾐí kﾐiho┗ﾐího foﾐdu současﾐé školﾐí kﾐiho┗ﾐ┞ ┗ hla┗ﾐí Hudo┗ě škol┞, ale projekt uﾏožﾐil i ┗zﾐik ﾐo┗é 
poHočk┞ kﾐiho┗ﾐ┞ ┗ uliIi Pi┗o┗arská ヵΓヴ. Ceﾐtruﾏ ┗ Pi┗o┗arské ﾐ┞ﾐí soustřeďuje jak služH┞ kﾐiho┗ﾐiIké, tak uﾏožňuje žákůﾏ zprostředko┗áﾐí iﾐforﾏaIí z kulturﾐí 
oHlasti, orgaﾐizuje ﾐá┗ště┗┞ di┗adelﾐíIh předsta┗eﾐí apod. 

g) V oHlasti ICT doIhází průHěžﾐě k ﾏoderﾐizaIi hard┘are, liIeﾐčﾐí politika ┗ oHlasti aplikačﾐího ┗┞Ha┗eﾐí je ﾐ┞ﾐí ﾐa doHré úro┗ﾐi. V ráﾏIi rekoﾐstrukIe Hudo┗ škol┞ H┞l┞ 
┗┞ﾐaložeﾐ┞ krajské fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ též ﾐa ﾐákup Γヰ ﾐo┗ýIh počítačo┗ýIh staﾐiI, ┗četﾐě dalšího ┗┞Ha┗eﾐí ふdataprojektor┞, plátﾐa, taHuleぶ. V oHlasti oHoro┗ýIh 
aplikaIí škola získá┗á liIeﾐIe zdarﾏa zejﾏéﾐa dík┞ ﾐadstaﾐdardﾐíﾏ ┗ztahůﾏ s ┗ýroHIi ふprodejIiぶ soft┘are.  
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h) Podﾏíﾐk┞ Krajské h┞gieﾐiIké staﾐiIe jsou řešeﾐ┞ průHěžﾐě. Vzhledem k toﾏu, že Hudo┗┞ ┗ Kostelﾐí uliIi, stejﾐě tak jako doﾏo┗ ﾏládeže, jsou ┗esﾏěs ﾏoderﾐí sta┗H┞ 
splňujíIí relati┗ﾐě přísﾐé h┞gieﾐiIké požada┗k┞, je ﾏa┝iﾏálﾐí pozorﾐost ﾐ┞ﾐí ┗ěﾐo┗áﾐa přede┗šíﾏ Hudo┗áﾏ ┗ Pi┗o┗arské ヵΓヴ a ヱ. Máje ヶヶヱ. Projekt Větráﾏe škol┞ 
fiﾐišuje, i kd┞ž zkušeﾐosti s doda┗ateli jsou tristﾐí a projekt ﾐaHírá ﾐa zﾐačﾐéﾏ zpožděﾐí. Projekt ﾐo┗é elektroiﾐstalaIe, odpadů a ┗od┞ je ┗e fázi ┗┞hoto┗eﾐí koﾏpletﾐí 
projekto┗é dokuﾏeﾐtaIe a cca v ledﾐu ヲヰヲン se předpokládá soutěžeﾐí doda┗atele. Dík┞ projektu Hudou zﾏíﾐěﾐé oHjekt┞ dispoﾐo┗at zIela ﾐo┗ýﾏ os┗ětleﾐíﾏ tříd, 
IhodeH a kaHiﾐetů, stejﾐě tak ﾐo┗ýﾏ ┗edeﾐíﾏ odpadů, rekoﾐstruo┗aﾐýﾏi toaletaﾏi a hla┗ﾐě ﾐo┗ýﾏ ┗edeﾐí elektřiﾐ┞, Iož je ┗zhledeﾏ k instalaci vzduchotechniky a 

strojů žádouIí.  

15.2 Cíle ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí a podpor┞ škol┞ 

a) za účeleﾏ z┗ýšeﾐí k┗alit┞ ┗┞učo┗aIího proIesu H┞l Hěheﾏ posledﾐíIh pěti let ┗┞profilo┗áﾐ týﾏ odHorﾐíků, který se skládá jak z akadeﾏiků se zkušeﾐostﾏi s ┗ýukou ﾐa 
┗┞sokýIh školáIh, tak s praktiků, kteří ┗lastﾐí grafiIká studia, pro┗ozují galerijﾐí čiﾐﾐost apod. PedagogiIký týﾏ H┞l ﾐotﾐě „oﾏlazeﾐ“, řada ﾐo┗ýIh kolegů Ihápe ┗ýuku 
ﾐa škole jako ┗ýz┗u, která jiﾏ uﾏožﾐí ﾐastarto┗at ┗lastﾐí odHorﾐou kariéru.  

b) Škola dispoﾐuje ┗lastﾐíﾏ e-learﾐiﾐgo┗ýﾏ portáleﾏ „Aﾏos“, který soustředí elektroﾐiIké dokuﾏeﾐt┞ ﾐa podporu ┗ýuk┞, uﾏožňuje sHěr doﾏáIíIh úloh, geﾐero┗áﾐí 
testo┗ýIh úloh apod.  

c) Škola se sﾐaží akti┗ﾐě zapojit žák┞ do ┗lastﾐího děﾐí. Na škole se pra┗idelﾐě sIhází školﾐí parlaﾏeﾐt, který příﾏo koﾏuﾐikuje s řediteleﾏ škol┞, pre┗eﾐtistou, ┗ýIho┗ﾐýﾏ 
poradIeﾏ a ┗edouIíﾏ Doﾏo┗a ﾏládeže. Při ┗ýsta┗áIh, dﾐeIh ote┗řeﾐýIh d┗eří, ┘orkshopeIh a dalšíIh akIíIh pro ┗eřejﾐost škola akti┗ﾐě zapojuje týﾏ žáků / studeﾐtů, 
který koﾏuﾐikuje s ┗eřejﾐostí. 

d) Jako jedna z prefero┗aﾐýIh foreﾏ ┗ýuk┞ je ┗edeﾐí projekto┗ého ┗┞učo┗áﾐí. Je roz┗iﾐutá spolupráIe s firﾏaﾏi, jejiIhž zástupIi příﾏo zadá┗ají úkol┞ skupiﾐě žáků / 
studeﾐtů.  

e) Běheﾏ ﾏého fuﾐkčﾐího oHdoHí H┞la ﾐa┗ázáﾐa akti┗ﾐí spolupráIe se d┗ěﾏa ┗┞sokýﾏi školaﾏi. V ráﾏIi spolupráIe s Uﾐi┗erzitou Jaﾐa E┗aﾐgelist┞ Purk┞ﾐě, katedrou 
přírodﾐíIh ┗ěd, fakultou iﾐforﾏatik┞, jsﾏe tz┗. fakultﾐí školou. Druhou partﾐerskou školou je Uﾐi┗erzita HradeI Králo┗é, fakulta iﾐforﾏatik┞ a ﾏaﾐageﾏeﾐtu. )ástupIi 
uﾐi┗erzit┞ pra┗idelﾐě realizují předﾐášk┞ pro žák┞ škol┞.  

f) No┗ě se prohluHuje ┗azHa ﾏezi UJEP ┗ Ústí ﾐad LaHeﾏ ┗ ráﾏIi zﾏíﾐěﾐého projektu tz┗. Fakultﾐí škol┞. Uﾐi┗erzita proje┗ila zájeﾏ rozšířit spolupráIi i ﾐa oHor GrafiIký 
desigﾐ, Iož je pro ﾐaši školu ┗elﾏi zajíﾏa┗á iﾐforﾏaIe, která poﾏůže též ┗ propagaIi ﾐejeﾐ iﾐforﾏatiIkýIh ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů. SpolupráIe H┞la ┗ září tohoto roku 
dotažeﾐa do fiﾐálﾐí podoH┞ a škola se tak stala školou fakultﾐí i ┗ této oHlasti. Tato iﾐforﾏaIe ┗šak spadá až do ﾐásledujíIí ┗ýročﾐí zprá┗┞.  

V┞šší odHorﾐá škola – oHalo┗ý a grafiIký desigﾐ 

a) ProhluHo┗áﾐí spolupráIe s ┗┞sokýﾏi školaﾏi a dalšíﾏi ┗ýzﾐaﾏﾐýﾏi partﾐer┞ ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí je alfou a oﾏegou z┗┞šo┗áﾐí úro┗ﾐě oHoru VOŠ. V ráﾏIi aHsolutorií 
škola spolupraIo┗ala jak s fakultou uﾏěﾐí a desigﾐu Uﾐi┗erzit┞ Jaﾐa E┗aﾐgelist┞ Purk┞ﾐě ┗ Ústí ﾐad Labem, tak s V┞sokou školou uﾏěleIkoprůﾏ┞slo┗ou ┗ Praze a 

v ﾐeposledﾐí řadě též s V┞šší odHorﾐou školou grafiIkou a Středﾐí průﾏ┞slo┗ou školou grafiIkou ┗ Praze. Jako ┗hodﾐá podpora ┗ýuk┞ ﾐa ┗┞šší odHorﾐé škole se ukázal 
pra┗idelﾐý ﾐáHor ﾐa školáIh středﾐíIh s rele┗aﾐtﾐíﾏi oHor┞, tj. zejﾏéﾐa oHor┞ pol┞grafiIkýﾏi. Proto pro t┞to škol┞ pořádáﾏe speIiálﾐí dﾐ┞ ote┗řeﾐýIh d┗eří, ale též 
praIo┗ﾐí dílﾐ┞, aH┞Ihoﾏ jejiIh aHsol┗eﾐt┞ ﾏoti┗o┗ali k rozhodﾐutí ┗ěﾐo┗at se dále oHoru oHalo┗á teIhﾐika. V ﾏoﾐitoro┗aﾐéﾏ oHdoHí proHěhl┞ t┗ůrčí dílﾐ┞ se SPŠ 
polygrafickou z OloﾏouIe příﾏo ﾐa ﾐašiIh praIo┗ištíIh, ┗┞školeﾐi H┞li ﾐejeﾐ žáIi, ale i pedagogo┗é.  

Studijﾐí oHor OHalo┗á teIhﾐika 

a) V ráﾏIi ﾏaturitﾐího studia OHalo┗é teIhﾐik┞ H┞l┞ přepraIo┗áﾐ┞ praktiIké ﾏaturitﾐí zkoušk┞ tak, aH┞ lépe postihl┞ koﾏple┝ﾐí ┗ědoﾏosti a do┗edﾐosti žáků ┗ oboru.  

b) Daleko ┗íIe pozorﾐosti je ┗ěﾐo┗áﾐo praktiIkýﾏ zﾐalosteﾏ žáků, za tíﾏto účeleﾏ škola ┗┞Hudo┗ala odHorﾐé praIo┗iště, kde žáIi získají do┗edﾐosti ┗ oHlasti ┗šeIh 
tisko┗ýIh teIhﾐologií, sigﾐﾏakiﾐgu a reklaﾏﾐí grafik┞.  
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c) Pokračuje spolupráIe se společﾐostí Moﾐdi, ﾐutﾐo ale říIi, že ┗ podstatﾐě ﾏeﾐšíﾏ rozsahu. O to ┗íIe se prohluHuje spolupráIe se společﾐostﾏi Thiﾏﾏ a Smurfit Kappa. 

Pro┗ázaﾐost oHoru OHalo┗á teIhﾐika se zaﾏěstﾐa┗ateli je alfou a oﾏegou úspěšﾐosti aHsol┗eﾐtů ﾐa trhu práIe. Pokračuje ro┗ﾐěž spolupráIe se společﾐostí SPM v ráﾏIi 
projektu Kompetence 4.0. 

Studijﾐí oHor Iﾐforﾏačﾐí teIhﾐologie 

a) Došlo k úplﾐé re┗izi školﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů tak, aH┞ ﾐaHízeli špičko┗é ┗zděláﾐí ﾐejeﾐ ﾐa úro┗ﾐi kraje, ale i Ielé ČR. Výzﾐaﾏﾐýﾏ a silﾐě ﾏoti┗ujíIíﾏ faktoreﾏ 
H┞lo již zﾏíﾐěﾐé ﾐa┗ázáﾐí spolupráIe s UJEP a získáﾐí titulu „Fakultﾐí škola“. Od školﾐího roku 2018 – ヲヰヱΓ se ┗┞učuje ﾐo┗éﾏu treﾐdu ┗ oblasti ICT – tzv. IOT.   

Studijﾐí oHor MeIhaﾐik – elektrotechnik 

a) Ve spolupráIi s ﾏěsteﾏ Štětí a jeho graﾐto┗ýﾏ prograﾏeﾏ doIhází k postupﾐé ﾏoderﾐizaIi oHoru sﾏěreﾏ k roHotiIe, řídíIíﾏ s┞stéﾏůﾏ a autoﾏatizaIi. Postupﾐě je 
oHﾐo┗o┗áﾐo teIhﾐiIké ┗┞Ha┗eﾐí. ŽáIi se účastﾐí řad┞ roHotiIkýIh soutěží. Naopak škola orgaﾐizo┗ala soutěž radioaﾏatérů pro ostatﾐí škol┞ ┗ ráﾏIi regioﾐu.  

b) O úspěšﾐosti žáků s┗ědčí skutečﾐost, že škola získala ┗elﾏi prestižﾐí druhou Ieﾐu Moderﾐí škola ÚsteIkého kraje, a to prá┗ě ┗ oblasti robotiky. 

c) )ﾏíﾐěﾐý projekt IROP řeší koﾏpletﾐí ﾏoderﾐizaIi zázeﾏí pro oHor.  

Studijﾐí oHor Desigﾐ iﾐteriéru a ﾐáH┞tku 

Od školﾐího roku ヲヰヱヲ – ヲヰヱン ┗zﾐikl ﾐa škole ﾐo┗ý studijﾐí oHor Desigﾐ iﾐteriéru a ﾐáH┞tku. NaHízí ﾏožﾐost studia jak uﾏěleIk┞ založeﾐýﾏ žákůﾏ, kteří hledají oHor 
s ┗elkýﾏ podíleﾏ kreati┗ﾐí ﾏaﾐuálﾐí práIe. Je alterﾐati┗ou dalšího studia i pro ﾏiﾏořádﾐě ﾐadaﾐé aHsol┗eﾐt┞ učeHﾐího oHoru Truhlář. MezioHoro┗á ┗azHa k učeHﾐíﾏu 
oHoru Truhlář proHíhá jak ﾐa úro┗ﾐi logistiIké ふ┗┞užití strojů, ﾏateriálu, postupůぶ, tak ﾐa Házi ┗ýﾏěﾐě zkušeﾐostí pedagogiIkého týﾏu a ┗ ﾐeposledﾐí řadě též ┗e ┗zájeﾏﾐéﾏ 
zapojeﾐí žáků zﾏíﾐěﾐýIh oHorů ﾐa společﾐýIh školﾐíIh akIíIh. Z tohoto oHoru zazﾐaﾏeﾐá┗áﾏe též ┗┞sokou úspěšﾐost aHsol┗eﾐtů při přijíﾏaIíIh řízeﾐí ﾐa uﾏěleIkýIh 
┗┞sokýIh školáIh. 

UčeHﾐí oHor Truhlář 

Neustále doIhází k oHﾏěﾐě jak ﾐářadí, tak ┗┞lepšo┗áﾐí kliﾏatu díleﾐ a přilehlýIh prostor, aH┞ prostředí půsoHilo kulturﾐěji. B┞l┞ rekoﾐstruo┗áﾐ┞ podlahy, koupeny 

ﾐo┗é hoHliIe, šatﾐí skříﾐě, realizo┗áﾐa ﾐo┗á ┗ýﾏalHa prostor. Razaﾐtﾐí oHﾏěﾐa strojo┗ého parku proHěhla ┗ roce 2018. V současﾐé doHě realizujeme stavbu CNC centra, 

které H┞ uﾏožﾐilo jak ┗hodﾐé propojeﾐí oHoru truhlář s oHoreﾏ desigﾐ iﾐteriéru a ﾐáH┞tku, ale též rozšířilo ﾏožﾐosti doplňko┗é čiﾐﾐosti škol┞. 

UčeHﾐí oHor Elektrikář iﾐteligeﾐtﾐíIh elektroiﾐstalaIí 
OHor ┗zﾐikl jako potřeHa reago┗at ﾐa poptá┗ku po ┗zdělá┗áﾐí ┗ regioﾐu. SpeIializaIe ﾐa iﾐteligeﾐtﾐí elektroiﾐstalaIe čiﾐí z oHoru ┗elﾏi zajíﾏa┗ou ┗olHu ﾏezi učeHﾐíﾏi 

oHor┞. O oHor je zﾐačﾐý zájeﾏ. Škola ﾏá řadu soIiálﾐíIh partﾐerů z řad fireﾏ, kteří realizují pra┝i učňů a ﾐaHízí i zaﾏěstﾐáﾐí ┗ oHoru. Škola ﾐa┗íI pořídila ﾏoderﾐí paﾐel┞ pro 
siﾏulaIi ┗šeIh je┗ů H┞to┗é iﾐteligeﾐtﾐí elektroiﾐstalaIe. 

 

UčeHﾐí oHor )áﾏečﾐík ふStrojﾐí ﾏeIhaﾐikぶ 
Taktéž teﾐto oHor ┗zﾐikl ﾐa základě poptá┗k┞ z řad fireﾏ. Škola získala silﾐého partﾐera, firﾏu ヲJCP, ┗e které realizuje ┗eškerý odHorﾐý ┗ýI┗ik od druhého ročﾐíku. Firﾏa 

jako soIiálﾐí partﾐer spolupraIuje jak ﾐa ┗zdělá┗aIíﾏ proIesu, tak podporuje školu forﾏou dodá┗ek ﾏateriálu pro učeHﾐí oHor, školeﾐí pedagogů příﾏo ┗ provozu apod.  
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15.3 Cíle ┗ oHlasti spolupráIe s rodiči a dalšíﾏi suHjekt┞ s ┗li┗eﾏ ﾐa ┗zdělá┗áﾐí 

a) OHor┞ škol┞ jsou prezeﾐto┗áﾐ┞ ﾐejeﾐ ﾐa regioﾐálﾐí, ale též IelorepuHliko┗é úro┗ﾐi. PropagaIe proHíhá jak koﾐ┗eﾐčﾐí forﾏou ふleták┞, rozho┗or┞ pro ﾏédia, rozhlaso┗é 
┗┞síláﾐí, čláﾐk┞ do periodik a odHorﾐého tiskuぶ, tak ﾐa Házi osoHﾐíIh setkáﾐí a prezeﾐtaIí ふškolské ┗ýsta┗┞, ﾐá┗ště┗┞ )Š, akIe pro )Š pořádaﾐé školou, praIo┗ﾐí dílﾐ┞ pro 
┗eřejﾐost, oHoro┗é ┗ýsta┗┞ぶ či ┗ýroHou speIiálﾐíIh propagačﾐíIh předﾏětů ふﾐapř. ンD oHjekt┞, hračk┞ apod.ぶ. PoIhopitelﾐě je ┗┞uží┗áﾐo reklaﾏ┞ ﾐa ┘eHu a soIiálﾐíIh 
sítíIh.  

b) Škola spolupracuje s IIa ヴヰ podﾐikatelskýﾏi suHjekt┞ z oHorů, ┗e kterýIh ┗┞učuje. Kroﾏě toho ﾐa┗ázala iﾐteﾐzi┗ﾐí spolupráIi se d┗ěﾏa klíčo┗ýﾏi leader┞ ┗ oboru, se 

kterýﾏi příﾏo realizuje ┗ýuku učeHﾐího oHoru Strojﾐí ﾏeIhaﾐik ふヲJCP, a.s.ぶ a studijﾐího oHoru OHalo┗á technika (Mondi Group, Thimm, Smurfit Kappaぶ. Škola taktéž 
spolupracuje s oHoro┗ýﾏi sdružeﾐíﾏi, jako jsou ATO) Group ふoHalo┗á teIhﾐikaぶ, AsoIiaIe českýIh ﾐáH┞tkářů ふDesigﾐ iﾐteriéru a ﾐáH┞tkuぶ, Hospodářskou a soIiálﾐí 
radou ÚsteIkého kraje, S┗azeﾏ průﾏ┞slu a dopra┗┞ ČR, CzeIhiﾐ┗est, S┗az pol┞grafiIkýIh podﾐikatelů. Mezi další ┗ýzﾐaﾏﾐé soIiálﾐí partﾐer┞ škol┞ patří společﾐosti 
TART, SPM, Sittardia, Auris GloHal PorIess Autoﾏatioﾐ, čleﾐ Delta Capital, Ka┗alier, THIMM, Sﾏurfit Kappa, Uﾐipap, IC Energo, ETZ Power. V ráﾏIi ┗olﾐočaso┗ýIh a 
sporto┗ﾐíIh akti┗it škola dlouhodoHě spolupraIuje s LaHe Aréﾐou ústeIkého kraje, se kterou ┗stoupila i do řad┞ projektů ﾐa Házi přeshraﾐičﾐí spolupráIe. Dﾐ┞ 
ote┗řeﾐýIh d┗eří škol┞ H┞l┞ přepraIo┗áﾐ┞ tak, aH┞ ┗íIe ﾐež prohlídku praIo┗išť předsta┗o┗al┞ jedﾐotli┗é praIo┗ﾐí dílﾐ┞ ふ┘orkshop┞ぶ a projekto┗é dﾐ┞ pro zájeﾏIe z řad 
základﾐíIh škol.  

 

 

15.4 Cíle ┗ oHlasti řízeﾐí škol┞ 

 

a) Každý rok je připra┗eﾐ pláﾐ hospitačﾐí čiﾐﾐosti, zaﾏěřeﾐý ﾐa zefekti┗ﾐěﾐí čiﾐﾐosti určité skupiﾐ┞ pedagogů. Pedagog je sezﾐáﾏen s hospitaIí týdeﾐ před jejíﾏ koﾐáﾐíﾏ, 
do IIa ヱ týdﾐe po hospitaIi je pak sezﾐáﾏeﾐ s ┗ýsledk┞ a jsou ﾏu dáﾐa doporučeﾐí pro jeho další čiﾐﾐost. ) každé hospitaIe je pro┗edeﾐ zápis. Kroﾏě toho pro┗ádí 
┗edeﾐí škol┞ hospitaIe předeﾏ ﾐeozﾐáﾏeﾐé při podezřeﾐí ﾐa Ih┞Hﾐé postup┞. Vedeﾐí škol┞ se sﾐaží ﾏoti┗o┗at t┞ praIo┗ﾐík┞ škol┞, kteří podá┗ají ﾐadprůﾏěrﾐé ┗ýkoﾐ┞. 
Motivace je v oﾏezeﾐé ﾏíře fiﾐaﾐčﾐí, dále pak ﾏožﾐosti seHe┗zdělá┗áﾐí apod. 

b) Pedagogo┗é jsou pra┗idelﾐě iﾐforﾏo┗áﾐí o ﾏožﾐosteIh spolupráIe ﾐa graﾐteIh. Možﾐosti o┗li┗ﾐit Ihod škol┞, zlepšit její kliﾏa, získat fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ pro s┗ůj oHor, 
ale i za s┗oji ﾐadstaﾐdardﾐí práIi, ﾐěkteří ┗┞učujíIí ┗┞uží┗ají. )┗ýšeﾐá akti┗ita ┗ oHlasti graﾐto┗é čiﾐﾐosti ze straﾐ┞ pedagogů je ┗ﾐíﾏáﾐa zejﾏéﾐa ┗ ráﾏIi koﾏise oHoru 
MeIhatroﾐika a digitálﾐí teIhﾐika, kde učitelé pra┗idelﾐě praIují ﾐa projekteIh ┗ ráﾏIi graﾐto┗ého s┞stéﾏu ﾏěsta Štětí. Při realizaIi projektu čteﾐářskýIh díleﾐ H┞li 
zaaﾐgažo┗áﾐi učitelé českého jaz┞ka. Na projekteIh ┗ýﾏěﾐﾐýIh stáží spolupraIo┗ali zejﾏéﾐa pedagogo┗é IizíIh jaz┞ků. Projekt┞ OPVK H┞l┞ orgaﾐizo┗áﾐ┞ ┗edeﾐíﾏ škol┞, 
ﾐa jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐosteIh ふšaHloﾐáIhぶ pak partiIipo┗ali učitelé odHorﾐýIh předﾏětů.  

c) Vedeﾐí škol┞, ale i jedﾐotli┗í učitelé zejﾏéﾐa odHorﾐýIh předﾏětů, ﾐeustále rozšiřují ┗ztah┞ s podﾐikatelskýﾏ sektoreﾏ. Společﾐě se zástupIi fireﾏ je průHěžﾐě 
iﾐo┗o┗áﾐ školﾐí ┗zdělá┗aIí prograﾏ, firﾏ┞ jsou také zada┗ateleﾏ průHěžﾐýIh klauzurﾐíIh i zá┗ěrečﾐýIh praIí. )ástupIi fireﾏ jsou z┗áﾐi též ﾐa předﾐášk┞ ┗ ráﾏIi 
odHorﾐýIh předﾏětů. V této ro┗iﾐě půsoHí i projekt IKAP, ┗edeﾐý ÚsteIkýﾏ krajeﾏ, ﾐa kteréﾏ partiIipuje řada pedagogů odHorﾐýIh předﾏětů. 

d) V ráﾏIi ┗┞ššího odHorﾐého ┗zdělá┗áﾐí H┞l akredito┗áﾐ MŠMT ﾐo┗ý ┗zdělá┗aIí prograﾏ, který kroﾏě předﾏětů po┗iﾐﾐýIh uﾏožňuje i předﾏět┞ ┗olitelﾐé ふ┗ pr┗ﾐíﾏ a 
druhéﾏ ročﾐíku po d┗ou předﾏěteIh, Ielkeﾏ ted┞ ヴ předﾏět┞ぶ a jedeﾐ předﾏět ﾐepo┗iﾐﾐý. V ráﾏIi středﾐí škol┞ je ┗ěﾐo┗áﾐa zﾐačﾐá pozorﾐost zejﾏéﾐa ┗olﾐočaso┗ýﾏ 
akti┗itáﾏ ┗ oHlasti teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí ふe┝isteﾐIe již zﾏíﾐěﾐého teIhﾐiIkého kluHu, jehož hla┗ﾐíﾏi téﾏat┞ jsou elektroteIhﾐika a roHotikaぶ, dále jsou pro┗ozo┗áﾐ┞ 
sporto┗ﾐí kroužk┞ ふﾐapř. ┗eslo┗áﾐí ┗e spolupráIe s Labe – aréﾐou ÚsteIkého krajeぶ. 
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15.5 Cíle ┗ oHlasti ┗ýsledků ┗zdělá┗áﾐí 
 

a)  Běheﾏ ﾏého dosa┗adﾐího fuﾐkčﾐího oHdoHí došlo k ﾐásledujíIíﾏ úpra┗áﾏ studijﾐí ﾐaHídk┞ 

• ┗zﾐikl ﾐo┗ý akredito┗aﾐý ┗zdělá┗aIí prograﾏ pro ┗┞šší odHorﾐou školu 

• ┗zﾐikl ﾐo┗ý čt┞řletý ﾏaturitﾐí oHor desigﾐ iﾐteriéru a ﾐáH┞tku 

• ┗zﾐikl┞ tři ﾐo┗é ┗zdělá┗aIí prograﾏ┞ ┗ ráﾏIi ŠVP Iﾐforﾏačﾐí teIhﾐologie, a to ┗irtualizaIe a Iloud Ioﾏputiﾐg, Profesioﾐálﾐí ┘eHdesigﾐ a Maﾐageﾏeﾐt 
iﾐforﾏačﾐíIh s┞stéﾏů ふERPぶ a Iﾐterﾐet ┗ěIí ふIOT, ┗iz dáleぶ.  

• Od školﾐího roku ヲヰヱΒ / ヲヰヱΓ je realizo┗áﾐ ﾐo┗ý ┗zdělá┗aIí prograﾏ ┗ ráﾏIi ﾐaHídk┞ ŠVP Iﾐforﾏačﾐí teIhﾐologie – Iﾐterﾐet ┗ěIí. 
• oHor Elektrikář je ﾐo┗ě ┗┞učo┗áﾐ ┗e spolupráIi se silﾐýﾏ soIiálﾐíﾏ partﾐereﾏ škol┞, firﾏou E&C Eﾐergo ┗ Elektrárﾐě Mělﾐík. 
• H┞l zﾐo┗u ote┗řeﾐ oHor Strojﾐí ﾏeIhaﾐik ふ)áﾏečﾐíkぶ, a to ┗e spolupráIi s firﾏou ヲJCP a zárukou praIo┗ﾐího uplatﾐěﾐí pro aHsol┗eﾐt┞ škol┞ 

• H┞l přepraIo┗áﾐ čt┞řletý ﾏaturitﾐí oHor OHalo┗á teIhﾐika, který je ﾐo┗ě ┗┞učo┗áﾐ jako oHor pro ﾐadﾐárodﾐí skupiﾐu Moﾐdi Group se zárukou práIe pro 
absolventy 

b) Pečli┗ě jsou dodržo┗áﾐ┞ jedﾐotli┗é koﾏpeteﾐIe, daﾐé RVP. 
c) Škola je Iertifiko┗áﾐa ┗ oHlasti CISCO a JaHlotroﾐ. Někteří ┗┞učujíIí oHdrželi IertifikaIi společﾐosti Mikrotik ふoHdoHa CISCOぶ.  

Škola sleduje poptá┗ku po praIo┗ﾐíIh ﾏísteIh a dle toho průHěžﾐě iﾐo┗uje ﾐaHídku ┗zdělá┗aIíIh akti┗it. Je ┗edeﾐ pra┗idelﾐý dialog se zástupIi fireﾏ, profesﾐíIh sdružeﾐí, 
ﾐa┗ště┗o┗áﾐ┞ odHorﾐé akIe zaﾏěřeﾐé ﾐa proHleﾏatiku zaﾏěstﾐaﾐosti ふs akti┗ﾐí účastí škol┞ぶ a též jsou ﾐěkteré akIe školou příﾏo pořádáﾐ┞ ふ┗e spolupráIi s Hospodářskou 
a soIiálﾐí radou kraje a klíčo┗ýﾏi zaﾏěstﾐa┗ateliぶ.               
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16.  )á┗ěr 

Výročﾐí zprá┗a z let 2021 – 2022 pl┞ﾐule ﾐa┗azuje ﾐa zprá┗┞ předešlé, doIhází přede┗šíﾏ k rozšiřo┗áﾐí a upe┗ňo┗áﾐí Iílů ┗ ﾏiﾐulosti ﾐasta┗eﾐýIh. 
Z žádﾐýIh Iílů ﾐeH┞lo ﾐutﾐé zatíﾏ sle┗it a za ﾐaprosto rozhodujíIí pro další ┗ý┗oj škol┞ pokládáﾏ koﾏple┝ﾐí rekoﾐstrukIi Hudo┗ ┗ Kostelﾐí uliIi. Vzﾐikla tak 
ﾏoderﾐí praIo┗iště, která ﾐeﾏají ┗ ráﾏIi škol, ┗┞učujíIíIh oHalo┗ý a grafiIký desigﾐ, oHdoHu.  

)áro┗eň jako ┗elﾏi důležité ┗idíﾏ dokoﾐčeﾐí d┗ou ﾐáročﾐýIh projektů – koﾏpletﾐí rekoﾐstrukIe elektroiﾐstalaIe, ┗od┞ a kaﾐalizaIe v objektech 

Pi┗o┗arská ヵΓヴ a ヱ. Máje ヶヶヲ a též projektu kliﾏatizaIe a rekuperaIe ┗zduIhu ┗ učeHﾐáIh.  
)ajíﾏa┗ýﾏ řešeﾐíﾏ ┗ doHě ﾐeustálého zdražo┗áﾐí eﾐergií je taktéž ┗┞užití ┗šeIh ploIhýIh střeIh škol┞ k iﾐstalaIi foto┗oltaiIkýIh paﾐelů. SpotřeHa 

elektriIké eﾐergie je stále ┗┞šší, protože škola, ač se ┗ ﾏiﾐulosti soustředila ﾐa reduko┗áﾐí tepelﾐýIh ztrát přede┗šíﾏ zateplo┗áﾐíﾏ stěﾐ, ┗ýﾏěﾐou okeﾐ, d┗eří 
apod., dispoﾐuje ﾐ┞ﾐí ┗elkýﾏ ﾏﾐožst┗íﾏ ﾏoderﾐíIh teIhﾐologií z oHlasti tisku, postprodukIe, strojíreﾐst┗í apod. Stejﾐě tak iﾐstalaIe rekuperačﾐíIh a 
kliﾏatizačﾐíIh jedﾐotek bude relati┗ﾐě ﾐáročﾐá ﾐa spotřeHu elektriIké eﾐergie, i kd┞ž škole ušetří fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ zase jiﾐak.  

Věříﾏ, že paﾐdeﾏiIká situaIe Hude ┗ ﾐásledujíIíﾏ roIe klidﾐější. Týﾏ škol┞ potřeHuje klid a jistotu pro s┗oji práIi, a i kd┞ž koleg┞ﾐě a kolego┗é z┗ládli 
realizaIi distaﾐčﾐí ┗ýuk┞ s přehledeﾏ a k┗alitﾐě, ﾐeﾐí teﾐto způsoH ┗ýuk┞ ┗šeﾏoIﾐý a ﾐa ﾐěkteré oHor┞ se aHsolutﾐě ﾐehodí. Co┗ido┗é oHdoHí ﾏělo taktéž 
ﾐegati┗ﾐí ┗li┗ ﾐa soIializaIi žáků, jejiIh sIhopﾐosti učit se, eﾏpatii k druhýﾏ, koﾏpeteﾐIe ┗ ráﾏIi soIiálﾐí koﾏuﾐikaIe.  

Jako další důležitou zﾏěﾐu ┗idíﾏ rozšířeﾐí ┗edeﾐí škol┞ o zástupIe pro odHorﾐý ┗ýI┗ik. Učňo┗ské školst┗í H┞lo ┗ ﾏiﾐulosti ﾐa ﾐaší škole skroﾏﾐýﾏ 
doplňkeﾏ ﾐaHídk┞ ┗zdělá┗áﾐí, ale postupﾐě se rozrostlo ┗ doﾏiﾐaﾐtﾐí a seHe┗ědoﾏí pr┗ek, který ﾐaHízí ﾐadstaﾐdardﾐí služH┞ ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí. V┞žaduje 
proto také příﾏé ┗edeﾐí, které zajistí ﾐeustálé z┗┞šo┗áﾐí k┗alit┞ práIe, pra┗idelﾐou koﾏuﾐikaIi se zaﾏěstﾐa┗ateli, ale též zlepšeﾐí zázeﾏí učitelůﾏ odHorﾐého 
┗ýI┗iku ┗ podoHě pra┗idelﾐýIh koﾐzultaIí, ﾏožﾐostí seHerealizaIe, ﾏeﾐtoriﾐgu a ┗ ﾐeposledﾐí řadě též koﾐtrol┞.  

Vstupujeﾏe patrﾐě do těžké doH┞. Fiﾐaﾐčﾐí rozpočet škol┞ zatíží ﾐárůst Ieﾐ eﾐergií, zejﾏéﾐa tepla. Můžeﾏe též předpokládat složitější realizaIi projektů, 
ﾐedodržo┗áﾐí sﾏlu┗ﾐíIh podﾏíﾐek od doda┗atelů praIí, kteří Hudou také čelit složitýﾏ podﾏíﾐkáﾏ ﾐa trhu eﾐergií, ﾏateriálu či práIe. Budeﾏe s┗ědk┞ 
ﾐeustálého zdražo┗áﾐí, Iož ﾐegati┗ﾐě o┗li┗ﾐí ﾐaši koﾐkureﾐIesIhopnost v ráﾏIi doplňko┗é čiﾐﾐostí. Některé z rodiﾐ ﾐašiIh žáků Hudou ﾏít ┗ětší potíže 
fiﾐaﾐIo┗at s┗é potoﾏk┞ ﾐa studiu a Hude se prohluHo┗at soIiálﾐí propast již tak IhudýIh rodiﾐ. Do škol┞ se ┗ ﾏiﾐulosti iﾐ┗esto┗alo ﾏﾐoho fiﾐaﾐčﾐíIh 
prostředků, které H┞ se ﾐ┞ﾐí asi ┗elﾏi těžko sháﾐěl┞. Jseﾏ za to opra┗du rád a ┗ěříﾏ, že jsﾏe dík┞ toﾏu i ┗íIe připra┗eﾐí ﾐa oHdoHí útluﾏu, které ﾐastane 

v Ielé E┗ropě.  
Naši učitelé již dík┞ paﾐdeﾏiIké situaIe uﾏí praIo┗at s žák┞ „jiﾐak“, podporo┗at je ┗ jejiIh čiﾐﾐosteIh, doučo┗at je, ﾏoti┗o┗at. Toho Hude zapotřeHí ﾐ┞ﾐí 

ještě ┗íIe, ﾐež dří┗e. Nesﾏí pole┗it práIe s ﾐadaﾐýﾏi, ale i průﾏěrﾐýﾏi či podprůﾏěrﾐýﾏi žák┞, ﾏusí se daleko ┗íIe rozšířit ﾐaHídka doučo┗áﾐí a další podpor┞. 
Věříﾏ, že se to ﾐašeﾏu týﾏu podaří a školu ┗┞┗edeﾏe z tohoto ﾐelehkého oHdoHí ┗ doHréﾏ sta┗u. 
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Výročﾐí zprá┗a H┞la z┗eřejﾐěﾐa ﾐa portále škol┞ pro připoﾏíﾐk┞ pro zaﾏěstﾐaﾐIe škol┞ od 15. 9. 2022 do 30. 9. 2022.  

 

Datuﾏ sIh┗áleﾐí ┗ýročﾐí zprá┗┞ školskou radou dne: 6. 10. 2022 

 

Jﾏéﾐo, podpis ředitele škol┞ a razítko škol┞:          

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Jiří Koﾐ┗aliﾐka, ředitel škol┞ 
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Sezﾐaﾏ příloh 

 
Rozvaha k 31. 12. 2021 

Výkaz zisku a ztrát┞ k 31. 12. 2021 

Příloha sesta┗eﾐá k 31. 12. 2021 

 

 

 

 

 



                                                               Rozvaha
                                                       PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
                                                       sestavená k 31.12.2021
                                              (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
                                                okamžik sestavení: 21.1.2022 8:19:16
Název účetní jednotky: Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí
Sídlo: Kostelní 134
       411 08 Štětí
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 46773509

                                                          Kontaktní osoba:
====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2        |        3        |        4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |     |                               OBDOBÍ
       |                                               |Synte|----------------------------------------------------------------------
Číslo  |              Název položky                    |tický|                       BĚŽNÉ                        |
položky|                                               | účet|----------------------------------------------------|      MINULÉ
       |                                               |     |     BRUTTO     |     KOREKCE     |      NETTO      |
====================================================================================================================================
 AKTIVA CELKEM                                                  332 046 684,64     70 630 374,41    261 416 310,23    264 237 268,04
====================================================================================================================================
 A.    Stálá aktiva                                             322 407 687,58     70 630 374,41    251 777 313,17    254 891 524,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   I.  Dlouhodobý nehmotný majetek                                1 113 278,95      1 113 278,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                012
    2. Software                                          013        150 967,40        150 967,40
    3. Ocenitelná práva                                  014
    4. Povolenky na emise a preferenční limity           015
    5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                018        962 311,55        962 311,55
    6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek               019
    7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek           041
    8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  051
    9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji      035
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IČO: 46773509                                                  Rozvaha                    (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
VOŠ obal. techniky a SŠ Štětí                          PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE                                 sestavená k 31.12.2021
====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2        |        3        |        4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |     |                               OBDOBÍ
       |                                               |Synte|----------------------------------------------------------------------
Číslo  |              Název položky                    |tický|                       BĚŽNÉ                        |
položky|                                               | účet|----------------------------------------------------|      MINULÉ
       |                                               |     |     BRUTTO     |     KOREKCE     |      NETTO      |
====================================================================================================================================
  II.  Dlouhodobý hmotný majetek                                321 294 408,63     69 517 095,46    251 777 313,17    254 891 524,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Pozemky                                           031      1 457 942,00                        1 457 942,00      1 457 942,00
    2. Kulturní předměty                                 032        630 000,00                          630 000,00        630 000,00
    3. Stavby                                            021    266 127 066,90     34 807 541,36    231 319 525,54    233 707 801,54
    4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022     31 221 513,43     12 851 667,80     18 369 845,63     19 095 780,63
    5. Pěstitelské celky trvalých porostů                025
    6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  028     21 857 886,30     21 857 886,30
    7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                 029
    8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek             042
    9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek    052
   10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji        036
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 III.  Dlouhodobý finanční majetek
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  061
    2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem    062
    3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti         063
    5. Termínované vklady dlouhodobé                     068
    6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek               069
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  IV.  Dlouhodobé pohledávky
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé  462
    2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů        464
    3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                      465
    5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                     469
    6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery         471
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IČO: 46773509                                                  Rozvaha                    (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
VOŠ obal. techniky a SŠ Štětí                          PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE                                 sestavená k 31.12.2021
====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2        |        3        |        4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |     |                               OBDOBÍ
       |                                               |Synte|----------------------------------------------------------------------
Číslo  |              Název položky                    |tický|                       BĚŽNÉ                        |
položky|                                               | účet|----------------------------------------------------|      MINULÉ
       |                                               |     |     BRUTTO     |     KOREKCE     |      NETTO      |
====================================================================================================================================
 B.    Oběžná aktiva                                              9 638 997,06                        9 638 997,06      9 345 743,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   I.  Zásoby                                                        13 918,80                           13 918,80         20 193,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Pořízení materiálu                                111
    2. Materiál na skladě                                112         13 918,80                           13 918,80         20 193,99
    3. Materiál na cestě                                 119
    4. Nedokončená výroba                                121
    5. Polotovary vlastní výroby                         122
    6. Výrobky                                           123
    7. Pořízení zboží                                    131
    8. Zboží na skladě                                   132
    9. Zboží na cestě                                    138
   10. Ostatní zásoby                                    139
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  II.  Krátkodobé pohledávky                                      2 058 251,69                        2 058 251,69      2 385 490,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Odběratelé                                        311        205 988,89                          205 988,89         73 802,21
    4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                      314      1 837 709,00                        1 837 709,00      2 271 760,00
    5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                 315          2 500,00                            2 500,00          2 600,00
    6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé  316
    9. Pohledávky za zaměstnanci                         335          9 295,00                            9 295,00          5 539,00
   10. Sociální zabezpečení                              336
   11. Zdravotní pojištění                               337
   12. Důchodové spoření                                 338
   13. Daň z příjmů                                      341
   14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění  342
   15. Daň z přidané hodnoty                             343
   16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 344
   17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346
   18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348
   28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery         373
   30. Náklady příštích období                           381          2 758,80                            2 758,80         31 788,80
   31. Příjmy příštích období                            385
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IČO: 46773509                                                  Rozvaha                    (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
VOŠ obal. techniky a SŠ Štětí                          PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE                                 sestavená k 31.12.2021
====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2        |        3        |        4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |     |                               OBDOBÍ
       |                                               |Synte|----------------------------------------------------------------------
Číslo  |              Název položky                    |tický|                       BĚŽNÉ                        |
položky|                                               | účet|----------------------------------------------------|      MINULÉ
       |                                               |     |     BRUTTO     |     KOREKCE     |      NETTO      |
====================================================================================================================================
   32. Dohadné účty aktivní                              388
   33. Ostatní krátkodobé pohledávky                     377
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  III. Krátkodobý finanční majetek                                7 566 826,57                        7 566 826,57      6 940 059,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Majetkové cenné papíry k obchodování              251
    2. Dluhové cenné papíry k obchodování                253
    3. Jiné cenné papíry                                 256
    4. Termínované vklady krátkodobé                     244
    5. Jiné běžné účty                                   245
    9. Běžný účet                                        241      6 606 387,30                        6 606 387,30      6 186 013,78
   10. Běžný účet FKSP                                   243        885 287,27                          885 287,27        690 269,09
   15. Ceniny                                            263
   16. Peníze na cestě                                   262
   17. Pokladna                                          261         75 152,00                           75 152,00         63 777,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IČO: 46773509                                                  Rozvaha                    (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
VOŠ obal. techniky a SŠ Štětí                          PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE                                 sestavená k 31.12.2021
====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2
------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |Synte|             OBDOBÍ
Číslo  |              Název položky                    |tický|----------------------------------
položky|                                               | účet|     BĚŽNÉ      |      MINULÉ
================================================================================================
 PASIVA CELKEM                                                  261 416 310,23    264 237 268,04
================================================================================================
 C.    Vlastní kapitál                                          253 877 141,27    256 775 266,84
------------------------------------------------------------------------------------------------
   I.  Jmění účetní jednotky a upravující položky               252 050 722,49    255 164 933,49
------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Jmění účetní jednotky                             401    165 011 899,79    166 548 626,79
    3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku        403     87 038 822,70     88 616 306,70
    4. Kurzové rozdíly                                   405
    5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody     406
    6. Jiné oceňovací rozdíly                            407
    7. Opravy předcházejících účetních období            408
------------------------------------------------------------------------------------------------
  II.  Fondy účetní jednotky                                      1 786 504,25      1 559 664,73
------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Fond odměn                                        411         57 381,80         57 381,80
    2. Fond kulturních a sociálních potřeb               412        935 378,17        750 534,27
    3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.   413        271 812,10        221 143,48
    4. Rezervní fond z ostatních titulů                  414        477 650,00        303 050,00
    5. Fond reprodukce majetku, fond investic            416         44 282,18        227 555,18
------------------------------------------------------------------------------------------------
 III.  Výsledek hospodaření                                          39 914,53         50 668,62
------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Výsledek hospodaření běžného účetního období                  39 914,53         50 668,62
    2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení       431
    3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432
------------------------------------------------------------------------------------------------
 D.    Cizí zdroje                                                7 539 168,96      7 462 001,20
------------------------------------------------------------------------------------------------
   I.  Rezervy
------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Rezervy                                           441
------------------------------------------------------------------------------------------------
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IČO: 46773509                                                  Rozvaha                    (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
VOŠ obal. techniky a SŠ Štětí                          PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE                                 sestavená k 31.12.2021
====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2
------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |Synte|             OBDOBÍ
Číslo  |              Název položky                    |tický|----------------------------------
položky|                                               | účet|     BĚŽNÉ      |      MINULÉ
================================================================================================
  II.  Dlouhodobé závazky
------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Dlouhodobé úvěry                                  451
    2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé     452
    4. Dlouhodobé přijaté zálohy                         455
    7. Ostatní dlouhodobé závazky                        459
    8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery            472
------------------------------------------------------------------------------------------------
 III.  Krátkodobé závazky                                         7 539 168,96      7 462 001,20
------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Krátkodobé úvěry                                  281
    4. Jiné krátkodobé půjčky                            289
    5. Dodavatelé                                        321        210 318,96        159 445,20
    7. Krátkodobé přijaté zálohy                         324          1 510,00            430,00
    9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     326
   10. Zaměstnanci                                       331      3 162 013,00      2 613 872,00
   11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                    333
   12. Sociální zabezpečení                              336      1 218 648,00      1 120 344,00
   13. Zdravotní pojištění                               337        526 567,00        483 229,00
   14. Důchodové spoření                                 338
   15. Daň z příjmů                                      341
   16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění 342        420 455,00        565 812,00
   17. Daň z přidané hodnoty                             343            520,00          2 915,00
   18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce    345
   19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím   347
   20. Závazky k vybraným místním vládním institucím     349
   32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            374
   35. Výdaje příštích období                            383
   36. Výnosy příštích období                            384         14 100,00          7 500,00
   37. Dohadné účty pasivní                              389      1 857 020,00      2 411 760,00
   38. Ostatní krátkodobé závazky                        378        128 017,00         96 694,00
------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                       Podpisový záznam: .........................
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                                                        Výkaz zisku a ztráty
                                                       PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
                                                       sestavený k 31.12.2021
                                              (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
                                                okamžik sestavení: 21.1.2022 8:19:16
Název účetní jednotky: Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí
Sídlo: Kostelní 134
       411 08 Štětí
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 46773509

                                                          Kontaktní osoba:
====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2        |        3        |        4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |     |                            ÚČETNÍ OBDOBÍ
       |                                               |     |----------------------------------------------------------------------
       |                                               |Synte|              BĚŽNÉ               |              MINULÉ
Číslo  |              Název položky                    |tický|----------------------------------------------------------------------
položky|                                               | účet|    Hlavní      |   Hospodářská   |     Hlavní      |   Hospodářská
       |                                               |     |    činnost     |     činnost     |     činnost     |     činnost
====================================================================================================================================
 A.    NÁKLADY CELKEM                                            56 728 470,80      1 480 354,35     50 232 250,76      1 065 317,11
====================================================================================================================================
  I.  Náklady z činnosti                                         56 728 470,80      1 480 354,35     50 232 250,76      1 065 317,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Spotřeba materiálu                                501      1 722 245,15        499 287,61      1 309 348,03        454 366,93
    2. Spotřeba energie                                  502      1 987 933,17         41 491,20      2 474 764,99         22 564,65
    3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek         503        173 341,00                          337 339,00
    4. Prodané zboží                                     504
    5. Aktivace dlouhodobého majetku                     506
    6. Aktivace oběžného majetku                         507
    7. Změna stavu zásob vlastní výroby                  508
    8. Opravy a udržování                                511        572 472,18         37 758,05        265 686,54
    9. Cestovné                                          512         10 574,00                            8 706,00
   10. Náklady na reprezentaci                           513         11 935,20                            6 366,00
   11. Aktivace vnitroorganizačních služeb               516
   12. Ostatní služby                                    518      1 760 827,92        252 640,99      1 342 128,76        135 904,67
   13. Mzdové náklady                                    521     33 399 370,00        537 725,00     29 213 411,00        346 093,00
   14. Zákonné sociální pojištění                        524     11 221 772,00         94 035,00      9 834 070,00         92 072,00
   15. Jiné sociální pojištění                           525        133 598,00                          116 875,00
   16. Zákonné sociální náklady                          527        719 006,15          8 416,50        646 577,82          5 315,86
   17. Jiné sociální náklady                             528
   18. Daň silniční                                      531                            9 000,00                            9 000,00
   19. Daň z nemovitostí                                 532
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IČO: 46773509                                           Výkaz zisku a ztráty              (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
VOŠ obal. techniky a SŠ Štětí                          PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE                                 sestavený k 31.12.2021
====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2        |        3        |        4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |     |                            ÚČETNÍ OBDOBÍ
       |                                               |     |----------------------------------------------------------------------
       |                                               |Synte|              BĚŽNÉ               |              MINULÉ
Číslo  |              Název položky                    |tický|----------------------------------------------------------------------
položky|                                               | účet|    Hlavní      |   Hospodářská   |     Hlavní      |   Hospodářská
       |                                               |     |    činnost     |     činnost     |     činnost     |     činnost
====================================================================================================================================
   20. Jiné daně a poplatky                              538          6 500,00                            6 500,00
   22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                 541
   23. Jiné pokuty a penále                              542
   24. Dary a jiná bezúplatná předání                    543
   25. Prodaný materiál                                  544
   26. Manka a škody                                     547
   27. Tvorba fondů                                      548
   28. Odpisy dlouhodobého majetku                       551      3 731 311,00                        3 722 741,00
   29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek               552
   30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                 553
   31. Prodané pozemky                                   554
   32. Tvorba a zúčtování rezerv                         555
   33. Tvorba a zúčtování opravných položek              556
   34. Náklady z vyřazených pohledávek                   557
   35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku           558      1 104 892,43                          512 427,30
   36. Ostatní náklady z činnosti                        549        172 692,60                          435 309,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 II.  Finanční náklady
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Prodané cenné papíry a podíly                     561
    2. Úroky                                             562
    3. Kurzové ztráty                                    563
    4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou              564
    5. Ostatní finanční náklady                          569
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 III. Náklady na transfery
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery  571
    2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery  572
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IČO: 46773509                                           Výkaz zisku a ztráty              (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
VOŠ obal. techniky a SŠ Štětí                          PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE                                 sestavený k 31.12.2021
====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2        |        3        |        4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |     |                            ÚČETNÍ OBDOBÍ
       |                                               |     |----------------------------------------------------------------------
       |                                               |Synte|              BĚŽNÉ               |              MINULÉ
Číslo  |              Název položky                    |tický|----------------------------------------------------------------------
položky|                                               | účet|    Hlavní      |   Hospodářská   |     Hlavní      |   Hospodářská
       |                                               |     |    činnost     |     činnost     |     činnost     |     činnost
====================================================================================================================================
 V.   Daň z příjmů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Daň z příjmů                                      591
    2. Dodatečné odvody daně z příjmů                    595
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IČO: 46773509                                           Výkaz zisku a ztráty              (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
VOŠ obal. techniky a SŠ Štětí                          PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE                                 sestavený k 31.12.2021
====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2        |        3        |        4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |     |                            ÚČETNÍ OBDOBÍ
       |                                               |     |----------------------------------------------------------------------
       |                                               |Synte|              BĚŽNÉ               |              MINULÉ
Číslo  |              Název položky                    |tický|----------------------------------------------------------------------
položky|                                               | účet|    Hlavní      |   Hospodářská   |     Hlavní      |   Hospodářská
       |                                               |     |    činnost     |     činnost     |     činnost     |     činnost
====================================================================================================================================
 B.    VÝNOSY CELKEM                                             56 745 125,70      1 503 613,98     50 272 062,92      1 076 173,57
====================================================================================================================================
  I.  Výnosy z činnosti                                           1 158 138,56      1 503 613,98        995 040,14      1 076 173,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků                601
    2. Výnosy z prodeje služeb                           602        533 420,00      1 503 613,98        482 267,00      1 076 173,57
    3. Výnosy z pronájmu                                 603        248 700,45                          284 874,29
    4. Výnosy z prodaného zboží                          604
    8. Jiné výnosy z vlastních výkonů                    609
    9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                 641
   10. Jiné pokuty a penále                              642
   11. Výnosy z vyřazených pohledávek                    643
   12. Výnosy z prodeje materiálu                        644
   13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku  645
   14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků  646
   15. Výnosy z prodeje pozemků                          647
   16. Čerpání fondů                                     648        115 400,00                          159 150,00
   17. Ostatní výnosy z činnosti                         649        260 618,11                           68 748,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 II.  Finanční výnosy                                                   793,14                            1 178,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů          661
    2. Úroky                                             662            793,14                            1 178,78
    3. Kurzové zisky                                     663
    4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou               664
    6. Ostatní finanční výnosy                           669
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 IV.  Výnosy z transferů                                         55 586 194,00                       49 275 844,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů  671
    2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů  672     55 586 194,00                       49 275 844,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IČO: 46773509                                           Výkaz zisku a ztráty              (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
VOŠ obal. techniky a SŠ Štětí                          PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE                                 sestavený k 31.12.2021
====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2        |        3        |        4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |     |                            ÚČETNÍ OBDOBÍ
       |                                               |     |----------------------------------------------------------------------
       |                                               |Synte|              BĚŽNÉ               |              MINULÉ
Číslo  |              Název položky                    |tický|----------------------------------------------------------------------
položky|                                               | účet|    Hlavní      |   Hospodářská   |     Hlavní      |   Hospodářská
       |                                               |     |    činnost     |     činnost     |     činnost     |     činnost
====================================================================================================================================
 C.    VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Výsledek hospodaření před zdaněním                            16 654,90         23 259,63         39 812,16         10 856,46
    2. Výsledek hospodaření běžného účetního období                  16 654,90         23 259,63         39 812,16         10 856,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                       Podpisový záznam: .........................
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Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2022 8:50:56
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí
Sídlo:  Kostelní 134
       411 08 Štětí

 Příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 46773509

Kontaktní osoba:

       A.1.  Informace podle §7 odst.3 zákona

       A.2.  Informace podle §7 odst.4 zákona

       A.3.  Informace podle §7 odst.5 zákona



Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2022 8:50:56
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí
Sídlo:  Kostelní 134
       411 08 Štětí

 Příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 46773509

Kontaktní osoba:

       A.4.  Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo
položky

Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Pod
rozvahový

účet

P.I.   Majetek a závazky účetní jednotky                                                       1 553 461,37       1 552 260,37

    1.  Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                        901

    2.  Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          902       1 459 188,37       1 457 987,37

    3.  Vyřazené pohledávky                                                            905          94 273,00          94 273,00

    4.  Vyřazené závazky                                                               906

    5.  Ostatní majetek                                                                909

P.II.  Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů

    1.  Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů                                      911

    2.  Kr. podm. závazky z předfin. transferů                                         912

    3.  Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů                                      913

    4.  Kr. podm. závazky ze zahran. transferů                                         914

    5.  Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů                                       915

    6.  Ostatní kr. podm. závazky z transferů                                          916

P.III.  Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

    1.  Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     921

    2.  Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     922

    3.  Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce  923

    4.  Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce  924

    5.  Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů  925

    6.  Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů  926

P.IV.  Další podmíněné pohledávky

    1.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku        931

    2.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku        932

    3.  Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                 933

    4.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                 934

    5.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                              939

    6.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                              941



    7.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                      942

    8.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                      943

    9.  Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                   944

   10.  Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                   945

   11.  Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení    947

   12.  Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení    948
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Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2022 8:50:56
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí
Sídlo:  Kostelní 134
       411 08 Štětí

 Příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 46773509

Kontaktní osoba:

       A.4.  Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo
položky

Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Pod
rozvahový

účet

P.V.   Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů

    1.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                    951

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                       952

    3.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                      953

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                         954

    5.  Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                            955

    6.  Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                               956

P.VI.  Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                                       5 317 196,46       5 317 196,46

    1.  Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           961

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           962

    3.  Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             963

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             964

    5.  Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   965

    6.  Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   966       5 317 196,46       5 317 196,46

    7.  Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  967

    8.  Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  968

P.VII.  Další podmíněné závazky

    1.  Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku          971

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku          972

    3.  Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                    973

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                    974

    5.  Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                            975

    6.  Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                            976

    7.  Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978

    8.  Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 979

    9.  Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              981

   10.  Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              982

   11.  Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  983



   12.  Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  984

   13.  Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 985

   14.  Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986
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Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2022 8:50:56
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí
Sídlo:  Kostelní 134
       411 08 Štětí

 Příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 46773509

Kontaktní osoba:

       A.4.  Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo
položky

Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Pod
rozvahový

účet

P.VIII . Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

    1.  Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                            991

    2.  Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                            992

    3.  Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                            993

    4.  Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                            994

    5.  Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                         999      -3 763 735,09      -3 764 936,09



Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2022 8:50:56
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí
Sídlo:  Kostelní 134
       411 08 Štětí

 Příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 46773509

Kontaktní osoba:

       A.5.  Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona



Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2022 8:50:56
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí
Sídlo:  Kostelní 134
       411 08 Štětí

 Příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 46773509

Kontaktní osoba:

       A.6.  Informace podle § 19 odst.6 zákona



Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2022 8:50:56
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí
Sídlo:  Kostelní 134
       411 08 Štětí

 Příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 46773509

Kontaktní osoba:

       B.1.  Informace podle § 66 odst.6

       B.2.  Informace podle § 66 odst.8

       B.3. Informace podle § 68 odst. 3



Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2022 8:50:56
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí
Sídlo:  Kostelní 134
       411 08 Štětí

 Příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 46773509

Kontaktní osoba:

       C.    Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo
položky

Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

C.1.   Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.   Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti         1 577 484,00       1 577 484,00



Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2022 8:50:56
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí
Sídlo:  Kostelní 134
       411 08 Štětí

 Příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 46773509

Kontaktní osoba:

       D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

       D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

       D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

       D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

       D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

       D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

       D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem



Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2022 8:50:56
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí
Sídlo:  Kostelní 134
       411 08 Štětí

 Příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 46773509

Kontaktní osoba:

       E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace Částka

C.II.5.     V souladu s platnou právní úpravou byl fond investic v předchozích letech tvořen          81          815 679,48 Kč

 i z titulu časového rozlišení přijatého investičního transferu, které nebylo  

 kryto finančními prostředky. Zřizovatel rozhodl, že fond investic neměl a nemá  

 být tvořen z odpisů odpovídajících výnosům z časového rozlišení přijatých  

 investičních transferů do výnosů, tato změna se promítla snížením tvorby v roce  

 2016 o 324.912,-Kč, částka vykázaná v řádku F.II.1 přílohy k účetní závěrce se  

 tedy skládá z tvorby 1716686,28 Kč za rok 2016 a proúčtování rozhodnutí  

 zřizovatele za roky 2010 až 2015, současně má tato částka vliv na stav fondu  

 vykázaný v rozvaze na řádku C.II.5 k 31.12.2016, který je tak nesrovnatelný se  

 stavem vykázaným v tomto řádku k 1.1.2016.  



Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2022 8:50:56
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí
Sídlo:  Kostelní 134
       411 08 Štětí

 Příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 46773509

Kontaktní osoba:

       E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce Doplňující informace Částka



Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2022 8:50:56
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí
Sídlo:  Kostelní 134
       411 08 Štětí

 Příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 46773509

Kontaktní osoba:

       E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplňující informace Částka



Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2022 8:50:56
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí
Sídlo:  Kostelní 134
       411 08 Štětí

 Příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 46773509

Kontaktní osoba:

       E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce Doplňující informace Částka



Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2022 8:50:56
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí
Sídlo:  Kostelní 134
       411 08 Štětí

 Příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 46773509

Kontaktní osoba:

Fond kulturních a sociálních potřeb

       F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Položka

Číslo Název

A.I.   Počáteční stav fondu k 1.1.                                                               750 534,27

A.II.  Tvorba fondu                                                                              669 474,00

    1.  Základní příděl                                                                           669 474,00

    2.  Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992

    3.  Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se

       k majetku pořízenému z fondu

    4.  Peněžní a jiné dary určené do fondu

    5.  Ostatní tvorba fondu

A.III.  Čerpání fondu                                                                             484 630,10

    1.  Půjčky na bytové účely

    2.  Stravování                                                                                 14 820,00

    3.  Rekreace

    4.  Kultura, tělovýchova a sport                                                              125 998,00

    5.  Sociální výpomoci a půjčky

    6.  Poskytnuté peněžní dary                                                                     9 633,00

    7.  Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                                 133 500,00

    8.  Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění

    9.  Ostatní užití fondu                                                                       200 679,10

A.IV.  Konečný stav fondu                                                                        935 378,17



Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2022 8:50:56
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí
Sídlo:  Kostelní 134
       411 08 Štětí

 Příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 46773509

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

       F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Položka

Číslo Název

D.I.   Počáteční stav fondu k 1.1.                                                               524 193,48

D.II.  Tvorba fondu                                                                              340 668,62

    1.  Zlepšený výsledek hospodaření                                                              50 668,62

    2.  Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie

    3.  Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv

    4.  Peněžní dary – účelové

    5.  Peněžní dary – neúčelové                                                                  290 000,00

    6.  Ostatní tvorba

D.III.  Čerpání fondu                                                                             115 400,00

    1.  Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření

    2.  Úhrada sankcí

    3.  Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele

    4.  Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady

    5.  Ostatní čerpání                                                                           115 400,00

D.IV.  Konečný stav fondu                                                                        749 462,10



Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2022 8:50:56
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí
Sídlo:  Kostelní 134
       411 08 Štětí

 Příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 46773509

Kontaktní osoba:

Fond investic

       F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Položka

Číslo Název

F.I.   Počáteční stav fondu k 1.1.                                                               227 555,18

F.II.  Tvorba fondu                                                                            2 153 827,00

    1.  Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku            2 153 827,00

       prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu

    2.  Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele

    3.  Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů

    4.  Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku

    5.  Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů

    6.  Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace

    7.  Převody z rezervního fondu

F.III.  Čerpání fondu                                                                           2 337 100,00

    1.  Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,               617 100,00

       s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku

    2.  Úhrada investičních úvěrů nebo půjček

    3.  Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                           1 720 000,00

    4.  Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku,

       který příspěvková organizace používá pro svou činnost

F.IV.  Konečný stav fondu                                                                         44 282,18



Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2022 8:50:56
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí
Sídlo:  Kostelní 134
       411 08 Štětí

 Příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 46773509

Kontaktní osoba:

Stavby

       G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo
položky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ
MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

 Stavby                                       G.        233 707 801,54    231 319 525,54     34 807 541,36    266 127 066,90

 Bytové domy a bytové jednotkyG.1.  

 Budovy pro služby obyvatelstvu               G.2.      232 635 542,30    230 268 002,30     34 654 703,76    264 922 706,06

 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky       G.3.        1 072 259,24      1 051 523,24        152 837,60      1 204 360,84

 Komunikace a veřejné osvětleníG.4.  

 Jiné inženýrské sítěG.5.  

 Ostatní stavbyG.6.  



Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2022 8:50:56
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí
Sídlo:  Kostelní 134
       411 08 Štětí

 Příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 46773509

Kontaktní osoba:

Pozemky

       H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo
položky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ
MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

 Pozemky                                      H.          1 457 942,00      1 457 942,00                        1 457 942,00

 Stavební pozemkyH.1.  

 Lesní pozemkyH.2.  

 Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3.  

 Zastavěná plocha                             H.4.        1 457 942,00      1 457 942,00                        1 457 942,00

 Ostatní pozemkyH.5.  



Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2022 8:50:56
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí
Sídlo:  Kostelní 134
       411 08 Štětí

 Příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 46773509

Kontaktní osoba:

       I.    Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo
položky

Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

I.     Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.   Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2.   Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou



Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2022 8:50:56
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí
Sídlo:  Kostelní 134
       411 08 Štětí

 Příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 46773509

Kontaktní osoba:

       J.    Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo
položky

Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

J.     Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1.   Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2.   Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:


