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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013

I. Výroční zpráva o činnosti školy
1.1. Charakteristika školy
1.2. Název školy, adresa:

Sportovní a podnikatelská střední škola, spol. s r.o.
sady 5. května 21, 301 12 Plzeň
právní forma:
společnost s ručením omezeným
zřizovatel:
Mgr. Jaroslav Šlechta, K Pecím 6, 323 00 Plzeň
IČO:
45356891
IZO ředitelství školy: 600 009 726
IZO:
049 777 149

1.3. Kontakty:
číslo telefonu:
377 225 933
e-mailová adresa:
spss_plzen@volny.cz
www stránky:
www. sapss-plzen.cz
jméno ředitele školy a jeho zástupce:
PhDr. Jan Sinkule,

Mgr. Martin Karlovec
1.4. Datum zapsání do školského rejstříku: 1. 3. 2006
1.5. Vzdělávací program školy, přehled učebních plánů (včetně schvalovacích doložek)
viz příloha
1.6. Součásti školy

IZO a název součásti

049 777 149, SaPSŠ

Kapacita
součásti
(cílová)

▲

*

Počet
uživatelů
celkem

Počet
vlastních
uživatelů
(žáků)

219

196

460

* údaje pouze za denní formu studia k 31.8.
▲ žáci (denní forma studia) + dospělí (pracovníci)
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Počet
pracovníků
součásti celkem

Z toho počet
pedagogických
pracovníků

Fyz.

Přep.

Fyz.

Přep.

23

19,78

18

15,78

1.7. Počet tříd a žáků, včetně žáků závěrečných ročníků

Kód oboru a název

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
64-41-L/524 Podnikání
64-41-L/51 Podnikání
celkem

Počet žáků ve
všech formách
studia
k 30.9.
k 31.8.
2012
2013

193
34
7
234

Z toho počet žáků
denního studia

196
33
7
236

k 30.9.
2012

k 31.8.
2013

193
0
0
193

196
0
0
196

Počet
tříd

*

Průměrný
počet žáků
na třídu

8
2
1
11

24,5
16,5
7
21,45

* víceoborové třídy označte vámi zvoleným symbolem

2. Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2013)
Počet pracovníků
Z toho počet
celkem
pedagogických prac.
fyzický/přepočtený
fyzický/přepoč.

23/19,78

Počet pedag. prac.
se vzděláním
VŠ / SŠ

Průměrná délka
pedagog. praxe
(za všechny
pedagog.prac.)

Počet pedagog.
prac. splňujících
pedagogickou
způsobilost

18 / 0

16,16

16

18 / 15,78

2.1. Další údaje o pedagogických pracovnících (v průběhu školního roku)
Pedag.
pracovník
číslo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Pozn.:

Učitelka

0,50

VŠ; sociální práce

40

Roků
ped.
praxe
4

Učitelka

1.00

VŠ; německý jazyk, ruský jazyk

38

14

Učitelka

1.00

VŠ; matematika, zeměpis

32

3

Učitel

1,00

VŠ, tělesná výchova – občanská nauka

47

23

Učitelka

1,00

VŠ, anglický, španělský jazyk, občan. n.

43

16

Učitel

1,00

VŠ, matematika, fyzika

37

13

Učitelka

1,00

VŠ, anglický, německý jazyk, ruský jazyk

34

9

Učitel

1,00

VŠ, výpočetní technika, matematika

43

20

Učitel, zástupce ředitele

1,00

VŠ, český jazyk, dějepis

42

19

Učitel

1,00

VŠ, dějepis, občanská nauka

53

12

Učitelka

1,00

VŠ, český jazyk, dějepis

44

26

Učitelka

0,50

VŠ, český jazyk, dějepis

52

27

Učitel, ředitel školy

1,00

VŠ, dějepis, ekonomika

57

33

Učitel

0,416

VŠ, psychologie

38

14

Učitel

1,00

VŠ, výpočet. technika, matematika, ekon.

42

20

Učitelka

1.00

VŠ, ekonomika

54

22

Učitelka

1,00

VŠ, anglický jazyk, zeměpis

31

7

Učitel

0,417

VŠ, tělesná výchova

45

10

Pracovní zařazení,
funkce

Kvalifikace – stupeň vzdělání, obor,
aprobace, DPS

Úvazek

u pedagog.pracovníků v důchodovém věku vyznačte vedle poř. čísla D
u externích pedagog. pracovníků vyznačte vedle poř. čísla Ex
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Věk

2.2. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet akcí v průběhu školního roku: 4
Počet zúčastněných pedagogů: 5
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Konzultační seminář k PP z ČJL

Mgr. Hauznerová
Mgr. Karlovec

CIZÍ JAZYKY
Seminář KCVJŠ: Využití ICT při výuce angličtiny

Mgr. Frischová

Asociace učitelů španělštiny: přednáška, seminář

Mgr. Frischová

Cermat: e-learningový kurz HOD ÚZ PUP MZ

Mgr. Fulínová
Mgr. Frischová

OSTATNÍ
Právo se zaměřením na nový občanský zákoník

Mgr. Krňoul

Finanční náklady vynaložené na DVPP: 1200 Kč

2.3. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem
Předmět

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Španělský jazyk
Ruský jazyk
Francouzský jazyk
Psychologie
Základy společenských věd
Dějepis
Základy přírodních věd
Matematika
Tělesná výchova
Ekonomika a management
Účetnictví
Finance
Hospodářské výpočty
Statistika
Výpočetní technika
Hospodářský zeměpis
Právní nauka

4

Celkový počet hodin
odučených týdně

Z toho odučených
aprobovaně

28
47
13
11
9
0
12
10
8
8
28
22
24
14
0
4
4
37
8
8

28
47
13
11
9
0
12
10
8
8
28
22
24
14
0
4
4
37
8
8

Somatologie člověka
Fyziologie sportovce
Teorie kopané
Konverzace z ruského jazyka
Konverzace z anglického jazyka
Konverzace z německého jazyka
Konverzace ze španělského jazyka
Konverzace z francouzského jazyka
Matematický seminář
Seminář z účetnictví
Ekonomicko právní cvičení
Počítačová grafika
Hardware
Počítačové sítě
Tvorba www stránek
Literární seminář
Dějiny filozofie
Úvod do teorie komunikace
Rehabilitace
celkem

2
2
5
4
0
0
0
0
2
3
2
2
2
2
2
4
0
0
4
331

2
2
5
4
0
0
0
0
2
3
2
2
2
2
2
4
0
0
4
331

3. Údaje o přijímacím řízení
3.1. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia (stav k 31. 8. 2012)
Počet žáků (uchazečů)
přihlášených celkem
Součást

celkem

1. kolo
přij. říz.

Další kola
přij.
říz.

46

3

Počet žáků
(uchazečů)
přijatých celkem

Počet podaných
odvolání proti
nepřijetí ke studiu

Počet žáků
přijatých do
vyššího ročníku než
prvního
(na základě
rozhodnutí ŘŠ)

34

0

20

Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v dálkové formě studia (stav k 31. 8. 2012)

Součást

celkem

Počet žáků (uchazečů)
přihlášených
celkem
1. kolo
př.říz.

Další kola
př.říz.

6

3

Počet žáků
(uchazečů)
přijatých
celkem

Počet podaných
odvolání proti
nepřijetí ke studiu

Počet žáků
přijatých do
vyššího ročníku než
prvního
(na základě
rozhodnutí ŘŠ)

7

0

1

5

3.2. Údaje o nezaměstnaných absolventech
(podle statistického zjišťování úřadů práce k 30. 4. 2013)
Počet evidovaných
absolventů celkem

Kód a název oboru

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

----

celkem

----

Poznámka

Plzeň-město, jih, sever,
Domažlice, Klatovy,
Rokycany, Tachov
----------------

Pozn. Podle vyjádření ÚP nebylo možné v letošním roce školám poskytnout výše požadované informace.

4. Výsledky výchovy a vzdělávání
4.1. Prospěch žáků
Škola - celkové údaje
Prospěch žáků celkem
včetně závěrečných ročníku, mimo MZ

Počet žáků

%

Žáci celkem (k 31. 8. 2013)
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku

236
10
189
37
3

100
4,24
80,08
15,68
---

4.2. Chování a docházka žáků (k 30. 6. 2013 za školní rok)
Součást počet žáků
celkem
k 30. 6. 2013

Počet vyuč.
hodin omluvená
absence

Průměr oml.
hodin
na žáka

198

54049

288,8

Počet žáků,
Počet vyuč. hodin - Průměr neomluv.
kterým byl
neomluvená
hodin
udělen 2. nebo 3.
absence
na žáka
stupeň z chování

10839

54,8

19

4.3. Výsledky maturitních zkoušek (k 30. 9. 2013)

součást – kód a název oboru

Maturitní zkouška:
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Maturitní zkouška:
64-41-L/524, Podnikání

konali
/budou
prospěli s
konat/
prospěli neprospěli
vyznamenáním
zkoušku
v náhradním
termínu

žáci,
konající
zkoušky
celkem

53

4

42

7

0

13

0

13

0

0

6

4.4. Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2012/2013
viz Zpráva o výchovném a kariérním poradenství (4.5.)

4.5. Hodnocení výsledků výchovného poradenství
Zpráva o výchovném a kariérním poradenství SaPSŠ v Plzni za školní rok 2012-2013

Ve školním roce 2012/2013 byla práce v oblasti výchovného poradenství na škole
realizována v zásadě ve shodě s plánem výchovného poradce a s plánem metodiky
prevence pro tento rok.
Počátkem školního roku 2012/13 se konalo tradiční setkání výchovných poradců na
Úřadu práce Plzeň, kde školu reprezentovala výchovná poradkyně dr. Morávková a
předala zde aktuální informace o škole ředitelům a výchovným poradcům ZŠ.
Dále se uskutečnila tradiční setkání výchovné poradkyně s rodiči prvních ročníků.
Rodiče byli upozorněni na úskalí přechodu žáka ze základní na střední školu a nový
způsob ukončování středoškolského studia – státní maturitu, a byla jim zde nabídnuta
ze strany výchovné poradkyně a odborníka působícího na škole mimo jiné i jako
psychologický poradce, dr. Svobody, a také ze strany vedení školy všestranná pomoc.
Výchovná poradkyně se dále setkala, také již tradičně, s rodiči maturantů. Hovořilo se
o problémech spojených s přípravou ke státní maturitě a o možnostech studia na VŠ a
VOŠ, o přijímacích testech Scio, rodičům byla nabídnuta možnost využít konzultací
kariérního a studijního poradenství poskytovaného školou. (Výchovná poradkyně je
absolventkou odborného školení v tomto směru a členkou Asociace výchovných a
kariérních poradců ČR). Mnozí studenti i někteří rodiče nabídky využili.
Výchovná poradkyně nabídla bezplatné studijní a kariérní poradenství také
studentům dálkového studia. Část studentů služeb poradkyně během roku využila.
V lednu se tradičně v každé maturitní třídě uskutečnila hodinová beseda s výchovnou
poradkyní o možnostech studia na VŠ, VOŠ, pomaturitních jazykových kurzech a
dnech otevřených dveří na těchto školách a instruktáž elektronického podání
přihlášek na VŠ a na testy Scio. Ti, kteří si na podání elektronických přihlášek netroufli
sami, mohli tak učinit s asistencí VP.
Výchovná poradkyně poskytovala celý rok čtyři stálé konzultační hodiny, které žáci
hojně využívali především v druhém pololetí v souvislosti s podáváním elektronických
7

přihlášek na VŠ a testy Scio a dále, po domluvě, nepravidelné hodiny, které žáci a
také rodiče využívali spíše ke konzultacím osobních problémů spojených se studiem.
Škola umožnila návštěvy reprezentantům vybraných vysokých škol a vyšších
odborných škol, aby provedli informační přednášky pro naše studenty. Tradičně mezi
zdařilé patřily besedy se zástupci ZČU, dále pak Newton College Brno, jazykové školy
s pomaturitním ročním studiem, a to Státní jazyková škola, škola Dimenze a další.
V druhém pololetí byly studentům maturitních ročníků k dispozici přípravné kurzy
k přijímacímu řízení na VŠ v oborech OSP, právo a humanitní vědy. Ve sledovaném
školním roce však o tyto kurzy nebyl velký zájem, využili je jen cizinci s jiným rodným
jazykem než češtinou.
Ve sledovaném školním roce se na SaPSŠ vzdělávalo 9 žáků s diagnózami specifických
poruch učení (žádnému žákovi nebyl přiznán statut integrovaného žáka), nejčastěji
dyslexií a dysortografií, 2 z nich pak v maturitních ročnících. Pro tyto žáky jsou již
tradičně vytvářeny vhodné studijní podmínky, které zahrnují nejen jiné způsoby
klasifikace, ale i speciální grafickou úpravu testovacích materiálů, akcentování
ústního projevu, větší časové dotace na pracovní úkoly atd. V tomto ohledu škola
úspěšně spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou v Částkově ulici.
Ve spolupráci se školním psychologem Mgr. et Mgr. M. Svobodou, Ph.D. byly
průběžně řešeny problémy studentů při adaptaci na středoškolské studium a nový
školní kolektiv v prvních ročnících, prevence závislostí, studijní neúspěchy, socializace
v novém kolektivu atd. Možnosti porady s psychologem využili kromě studentů i
rodiče žáků. Akcentována byla zejména individuální případová práce s žáky
v osobních problémech, prevence školního neúspěchu žáků, jeho náprava, hygiena
učení. Připravena byla také služba krizové intervence pro žáky i učitele, využili ji i
třídní učitelé při řešení osobních problémů žáka ve třídě.
Školní psycholog se tradičně podílel na team buildingových aktivitách a zjišťování a
ovlivňování klimatu třídy, jak v průběhu školního roku, tak při soustředěních, jakými
jsou seznamovací kurz pro první ročníky či manažerské kurzy pro 3. ročník.
Výchovná poradkyně se zaměřila také na problém interkulturality školního prostředí,
a to jak v oblasti studijní, tak v oblasti sociální, v uplynulém roce totiž opět dosti
stoupl počet studentů, jejichž rodným jazykem není čeština. Tři ze studentů byli
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v maturitním ročníku a je potřeba zdůraznit, že maturitní zkoušku nakonec úspěšně
složili.
Výchovná poradkyně uspořádala opět tradičně dvě besedy o pracovních možnostech
a právech absolventa, s návodem na tvorbu profesního životopisu a průvodního
dopisu a úskalích pracovní smlouvy. Pro zájemce byla zajištěna beseda o možnostech
práce či studia v zahraničí.
Výchovná poradkyně připravila a realizovala ve školním roce speciální program pro
výchovu k akceptování multikulturality ve společnosti a poznání kultury menšin
v našem okolí.
Přihlášku na vysokou nebo vyšší odbornou školu podalo ze dvou maturitních tříd
v minulém školním roce celkem 8 studentů.
V Plzni 1. 10. 2013

Výchovná poradkyně PaedDr. Naděžda Morávková, PhD.

4.6. Další vzdělávání žáků
Nepovinné předměty

Počet žáků

% z celkového počtu žáků

Seminář z literatury

61

30,8

Seminář z matematiky

40

20,2

Konverzace v anglickém jazyce

0

0

Konverzace v německém jazyce

0

0

Konverzace v ruském jazyce

9

0,5

4.7. Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem případně jiným
subjektem
Název programu, projektu

UNIV 2 - Kraje
UNIV 3 - Kraje
EU peníze školám

Vyhlašovatel

Finanční dotace
od vyhlašovatele

Spolufinancování

MŠMT
MŠMT
MŠMT

------------592.495,20

----------------------

4.8. Spolupráce školy se sociálními partnery /úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími/
viz Zpráva o výchovném a kariérním poradenství (4.5.), Celkové zhodnocení činnosti
školy (7)
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4.9. Účast žáků v soutěžích
Jméno
Mazanec Marek
Růžička Daniel
Kubalík Dominik
Opava Patrik
Zdrha Ondřej
Gruncl Jakub
Hlava Jan
Kodar Petr
Konárek Lubomír
Kopač Jan
Matas Martin
Milan Lukáš
Vokhmintsev Maxim
Zezulák Matěj
Holec Jan
Křemen Jan
Racková Diana
Ritchel Daniel
Šindelář Michal
Voborský Jakub
Zemanová Patricie
Žák Dominik

sport
hokej
hokej
hokej
hokej
golf
fotbal
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
fotbal
fotbal
fotbal
fotbal
fotbal
florbal
tanec
karate

soutěž
Extraliga LH
Extraliga LH
OHL
extraliga st. dorostu
Amateur tour
krajský přebor MD
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
krajská soutěž dorostu A
česká liga dorostu U16 A
1. liga (ženy)
česká liga dorostu U16 A
krajský přebor st. dorostu
1. liga dorostu divize I.
Děti fitness
Narama Open

umístění
1.
1.
2. kolo play off
2. kolo play off
23.
2.
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
3.
9.
3.
3.
6.
8.
3.
2.

4.10. Další vzdělávání
viz Celkové zhodnocení činnosti školy ve školním roce 2012/2013
5. Činnost školy
Počet evidovaných stížností celkem:
z toho a) oprávněných:
b) částečně oprávněných:
c) neoprávněných:
d) postoupených jinému orgánu:

0
0
0
0
0

6. Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku (včetně výsledků
inspekce provedené ČŠI)
Provedené kontroly ze strany ČŠI za školní rok 2012/2013
Termín kontroly: 6. – 10. 6. 2013 (Inspekční zpráva – viz příloha)
Provedené kontroly ze strany Finančního ředitelství v Plzni za školní rok 2012/2013:
Termín kontroly: 5. 2. 2013
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Provedené kontroly ze strany Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje za školní rok
2012/2013:
Nebyla provedena kontrola.
Provedená kontrola ze strany Odboru školství KÚPK za školní rok 2012/2013:
Nebyla provedena kontrola.
7. Závěr

Celkové zhodnocení činnosti školy ve školním roce 2012/2013
Hlavními oblastmi činnosti školy v roce 2012/2013 byla výchova a vzdělávání, mimoškolní
aktivity a spolupráce s veřejností.
Vzdělávání pokračovalo v tomto školním roce podle ŠVP, který vešel v platnost 1. 9. 2009
počínaje prvním ročníkem, tedy se podle něj vzdělávalo poprvé ve všech čtyřech ročnících.
Tím definitivně skončila výuka podle dobíhajícího učebního plánu schváleného v roce
2005/06.
Výsledky našich žáků u maturitní zkoušky považujeme za úspěšné. Z celkového počtu 59
žáků, kteří postoupili k MZ, jich v jarním termínu neuspělo 13. K podzimnímu termínu pak
bylo přihlášeno 20 žáků, neprospělo 7.
Výborných výsledků dosáhla škola ve společné části MZ. Z všech 59 žáků neprospělo
z předmětu matematika pouze 5, z předmětu ČJ a literatura 1, a u zkoušky z cizího jazyka
prospěli všichni maturanti! Z uvedených výsledků je zřejmé, že nejnáročnější částí MZ je pro
naše žáky profilová část (praktická a ústní zkouška).

V oblasti souvislých ekonomických praxí našich žáků jsme navázali spolupráci s dalšími
institucemi v regionu, a to pobočkou Všeobecné zdravotní pojišťovny a Krajským úřadem
Plzeňského kraje. V nadcházejícím roce hodláme dále rozšiřovat výběr spolupracujících firem
a institucí a více do celé problematiky zapojit rodiče žáků, popřípadě žáky dálkového studia.
Pro hodnocený školní rok bylo z finančních důvodů omezeno DVPPV. Jak je patrné
z celkových údajů (viz výše), zúčastnilo se dalšího vzdělávání v uplynulém školním roce jen 5
pedagogů. Ti se zúčastnili celkem 4 akcí dalšího vzdělávání.
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Jsme zapojeni do projektu UNIV3. Ve spolupráci s ním jsme připravili rekvalifikační vzdělávací
program podle NSK Asistent/ka, sekretář/ka. Pilotážní výuka byla zahájena v srpnu 2013 a
bude ukončena certifikační zkouškou do konce měsíce září.

V rámci přípravy tohoto projektu DV podala škola žádost MPSV o udělení statutu
autorizované osoby. Rozhodnutí by mělo být učiněno počátkem září. V případě kladného
verdiktu autorizujícího orgánu by se jednalo o významný průnik naší školy na další trhy se
vzděláváním!
Samostatnou aktivitu vyvíjí naše škola též v komerčním postgraduálním vzdělávání, a to
v oblasti ekonomiky, účetnictví, práva, financí, výpočetní techniky. Nabízí několik kurzů
určených pro širokou veřejnost.
Již tradiční součástí výuky, podpořenou nyní i jejím zahrnutím do ŠVP, je seznamovací kurz.
Probíhá pod vedením zkušených lektorů a jeho propracovanost a kvalita je mimo jiné tím, co
naši školu odlišuje od konkurence.
Mezi další podobné aktivity náleží managerský kurz a odborné ekonomické praxe. Škola díky
nim získává potřebné informace od svých sociálních partnerů, především zaměstnavatelů,
o kladech i nedostatcích vzdělávacího programu.

Pro žáky a pracovníky školy každý rok pořádáme vánoční turnaj v sálové kopané. Ve výuce
tělesné výchovy se zaběhla a probíhá výuka základů posilování ve fitness centru a výuka
základům sportovních her a dalších pohybových aktivit. U sportovců se uplatňuje přiřazením
k tréninkovému procesu specializace na bazén k relaxaci a u hokejistů možnost využívat
posilovnu.
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Jako každý rok se na podzim organizují na našem fotbalovém hřišti talentové zkoušky a
v červnu jednodenní kemp budoucích studentů ve fotbale. Během školního roku absolvují
naši fotbalisté dvě soustředění, a to v únoru a červenci v Nové Vsi pod Přimdou.
Rodiče a veřejnost chodí pravidelně povzbuzovat naše žáky ve fotbalových soutěžích. Naše
„A „ mužstvo skončilo v krajském přeboru starších dorostenců na vynikajícím 1. místě
s rekordním skóre nastřílených branek 122:25. Je jen škoda, že nemůžeme postoupit do
vyšší soutěže. Určitě by si to žáci zasloužili. Bohužel jako škola nesplňujeme licenční
podmínky pro vyšší soutěž. Mužstvo mladších dorostenců se umístilo na pěkném 2. místě
v krajském přeboru. “B“ mužstvo jsme museli po malý počet hráčů zrušit.

Ve futsalu družstvo školy dosáhlo výrazného úspěchu, kdy v soutěži žen jsme opět byli
vynikající a dosáhli jsme finále krajského kola.

Dalších úspěchů dosahujeme i v individuálních sportech jako je cyklistika, tenis, plavání, golf.
Během školního roku jsme umožnili žákům v rámci výuky si rozšířit vzdělání v oblasti kopané.
Absolventi po závěrečných zkouškách obdrželi licence „C“ pro rozhodčí a trenéry.
V červnu škola zorganizovala 2 vodácké kurzy, které proběhly na Otavě a Ohři. Tyto kurzy
byly žáky velice kladně hodnoceny.
Škola prohlubuje spolupráci s krajským ČMFS i s významnými sportovními kluby, jako jsou FC
Viktoria Plzeň, HC Škoda Plzeň atd.
Již třetím rokem úspěšně provozujeme tzv. elektronickou školu pomocí webových aplikací
systému Bakaláři. Klienti tak mají možnost sledovat průběžnou klasifikaci i docházku žáků.
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Škola se v letošním roce zapojila do projektu „EU – peníze školám“. Součástí tohoto projektu
byla kompletní obměna jedné učebny výpočetní techniky. Dále se podařilo vybavit veškeré
kmenové třídy zpětnými projektory.

Datum zpracování zprávy: 30. 9. 2013

Datum projednání ve školské radě:10. 10. 2013

L.S.

Podpis ředitele a razítko školy
Poznámky:
Výroční zpráva je veřejný dokument – dbejte na ochranu osobních údajů.
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II. Výroční zpráva o hospodaření školy
A.

Přehled o hospodaření k 31. 12. 2012 (v Kč)
a) příjmy
1. celkové příjmy
2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných
zákonných zástupců
3. příjmy z hospodářské činnosti
4. ostatní příjmy
b) výdaje
1. investiční výdaje celkem
2. neinvestiční výdaje celkem a z toho:
náklady na platy pracovníků školy
ostatní osobní náklady
zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění
výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky
stipendia
ostatní provozní náklady
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16244438
5986861
539926
9717651
0
16332323
7775481
217400
2585377
626209
0
5127856

