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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2016/2017
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:
soukromý
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)

460

273

221

* 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.

22

19,88

17

15,88

Počet tříd a žáků, včetně žáků závěrečných ročníků
Počet žáků ve
všech formách
studia
k 30.9.
k 31.8.
2016
2017

Kód oboru a název

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

232
23
255

Z toho počet žáků
denního studia
k 30.9.
2016

k 31.8.
2017

232
0
232

221
0
221

221
20
241

*
Počet
tříd

Průměrný
počet
žáků na
třídu

8
3
11

27,6
6,7
21,9

* víceoborové třídy označte vámi zvoleným symbolem

2. Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2016)
Počet pracovníků
celkem
fyzický/přepočtený

22/19,88

Z toho počet
Počet pedag. prac.
pedagogických prac.
se vzděláním
fyzický/přepoč.
VŠ / SŠ

17/15,88

Průměrná délka
pedagog. praxe
/za všechny
pedagog.prac./

Počet pedagog.
prac. splňujících
pedagogickou
způsobilost

19,33

17

18/0

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

Pracovní zařazení, funkce

Úvazek

Kvalifikace
– stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS

Věk

Roků
ped.
praxe

1

Učitelka

0,50

VŠ; sociální práce

44

8

2

Učitelka

1.00

VŠ; německý jazyk, ruský jazyk

42

18

3

Učitel

1,00

VŠ, tělesná výchova – občanská nauka

50

26

4

Učitelka

1,00

VŠ, anglický, španělský jazyk, občan. n.

47

20

5

Učitel

1,00

VŠ, matematika, fyzika

41

17

6

Učitelka

1,00

VŠ; německý, anglický, ruský jazyk

38

13

7

Učitel

1,00

VŠ, výpočetní technika, matematika

47

24

8

Učitel, zástupce ředitele

1,00

VŠ, český jazyk, dějepis

46

23

9

Učitel

0.50

VŠ, matematika

45

1

10

Učitel

1,00

VŠ, dějepis, občanská nauka

57

16

11

Učitelka

1,00

VŠ, český jazyk, dějepis

48

30

12

Učitelka Ex

0,50

VŠ, český jazyk, dějepis

56

31

13

Učitel Ex

1,00

VŠ; tělesná výchova, zeměpis

27

2

14

Učitel, ředitel školy

1,00

VŠ, dějepis, ekonomika

61

37

15

Učitel

0,416

VŠ, psychologie

42

18

16

Učitel

1,00

VŠ, výpočet. technika, matematika, ekon.

46

24

17

Učitelka

1.00

VŠ, ekonomika

58

26

18

Učitel

0,417

VŠ, tělesná výchova

49

14

Pozn.:

u pedagog.pracovníků v důchodovém věku vyznačte vedle poř. čísla D
u externích pedagog. pracovníků vyznačte vedle poř. čísla Ex
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2.2. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet akcí v průběhu školního roku: 3
Počet zúčastněných pedagogů: 5
CIZÍ JAZYKY
 seminář pro učitele španělského jazyka Edelsa – Mgr. Frischová

ICT



DemoDays 2017 – Mgr. Fulín, Mgr. Jonák
Facebook – školení pro firmy - Mgr. Fulín, Mgr. Jonák

Finanční náklady vynaložené na DVPP: 0,- Kč
2.3. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem
Předmět

Celkový počet hodin
odučených týdně

Z toho
odučených aprobovaně

28
48
18
10
13
8
10
8
8
24
18
24
16
4
4
4
48
8
8
4
2
5
12
4
0
4
0

28
48
18
10
13
8
10
8
8
24
18
24
16
4
4
4
48
4
8
0
0
5
12
4
0
4
0

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Španělský jazyk
Ruský jazyk
Psychologie
Základy společenských věd
Dějepis
Základy přírodních věd
Matematika
Tělesná výchova
Ekonomika a management
Účetnictví a daně
Finanční gramotnost
Hospodářské výpočty
Statistika
Výpočetní technika
Hospodářský zeměpis
Právní nauka
Somatologie člověka
Fyziologie sportovce
Teorie a praxe kopané
Konverzace z CJ
Aplikovaný marketing
Seminář z výpočetní techniky
Matematický seminář
Ekonomicko právní cvičení
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Počítačová grafika
Hardware
Počítačové sítě
Tvorba www stránek
Literární seminář
Osobnostní a sociální rozvoj
Sportovní rehabilitace a rekondice
Zdravý životní styl
Výživa
Koučování
Personální management
celkem

0
0
0
0
4
2
2
4
3
2
2
359

0
0
2
2
4
2
2
0
3
2
2
349

3. Údaje o přijímacím řízení
3.1. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia (stav k 31. 8. 2016)

Součást

celkem

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

Další kola
přij. říz.

48

15

Počet žáků
(uchazečů)
přijatých
celkem

Počet
podaných
odvolání proti
nepřijetí ke
studiu

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

63

0

9

Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v dálkové formě studia (stav pro šk. rok 2016/17)

Součást

celkem

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

Další kola
př.říz.

6

4

Počet žáků
(uchazečů)
přijatých
celkem

Počet
podaných
odvolání proti
nepřijetí ke
studiu

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

10

0

2

3.2. Údaje o nezaměstnaných absolventech
(podle statistického zjišťování úřadů práce k 30. 4. 2017)
Kód a název oboru

Počet evidovaných
absolventů celkem

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

1

64-41-L/51 Podnikání

0

celkem

1

5

Poznámka

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

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

Žáci celkem (k 31. 8. 2017)
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku

Počet žáků

%

221
12
174
35
2

100
5,42
78,73
15,83
0,90

4.2. Chování a docházka žáků (k 30. 6. 2017 za školní rok)
Součást počet žáků
celkem
k 30. 6. 2016

Počet vyuč. hodin
- omluvená
absence

Průměr oml.
hodin
na žáka

Počet vyuč. hodin
- neomluvená
absence

231

52143

225,73

9782

Počet žáků,
Průměr neoml. kterým byl udělen
hodin na žáka 2. nebo 3. stupeň
z chování

42,35
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4.3. Výsledky maturitních zkoušek (k 30. 9. 2017)
součást – kód a název oboru

žáci, konající
prospěli s
zkoušky
vyznamenáním
celkem

prospěli

neprospěli

konali
/budou konat/
zkoušku
v náhradním

termínu

Maturitní zkouška:
63-41-M/01 Ekonomika
a podnikání

42

1

32

9

---

Maturitní zkouška:
64-41-L/51, Podnikání

3

1

2

--

---

4.4. Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2016/2017
viz Zpráva o výchovném a kariérním poradenství (4.5.)
4.5. Hodnocení výsledků výchovného poradenství
Ve školním roce 2016/2017 byla práce v oblasti výchovného poradenství na škole realizována
v zásadě ve shodě s plánem výchovného poradce a s plánem prevence pro tento rok.
Počátkem školního roku 2016/2017 se konalo tradiční setkání výchovných poradců na Úřadu
práce Plzeň, kde školu reprezentovala výchovná poradkyně Mgr. Hauznerová a předala zde
aktuální informace o škole ředitelům a výchovným poradcům ZŠ.
Škola umožnila návštěvy reprezentantům vybraných vysokých škol a vyšších odborných škol,
aby provedli informační přednášky pro naše studenty. Mezi zdařilé patřily besedy se zástupci
ZČU, dále pak Soukromé vys. školy obchodní Praha, VOŠ zdravotnické, managementu a
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veřejnosprávních studií Plzeň, jazykové školy s pomaturitním ročním studiem, a to Státní
jazyková škola a další.
Ve sledovaném školním roce se na SaPSŠ vzdělávalo 8 žáků s diagnózami specifických poruch
učení, nejčastěji dyslexií, dysgrafií, dysortografií, 1 žák s dyskalkulií. Z tohoto počtu má 1 žák
vytvořený IVP, ostatní pouze stupeň 2 bez IVP. Ve 4. ročníku byl 1 žák s SPUO. 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. Ve čtvrtém ročníku nadále pokračoval
student s poruchou autistického spektra. V tomto ohledu škola úspěšně spolupracuje s
pedagogicko-psychologickou poradnou v Částkově ul.
Ve spolupráci se školním poradenským psychologem a školním metodikem prevence PhDr.
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.
Pro 1. ročníky byl zaveden speciální předmět Osobnostní rozvoj, který vyučoval školní
psycholog ve spolupráci s třídními učiteli. Tento předmět byl na konci klasifikačních období
hodnocen slovně a toto hodnocení bylo předáno studentům jako součást vysvědčení.
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 teambuildingových aktivitách a zjišťování a ovlivňování klimatu třídy, jak v průběhu školního roku,
tak při soustředěních, jakými jsou seznamovací kurzy pro první ročníky, či manažerské kurzy
pro 3. ročníky. Výchovná poradkyně poskytovala po celý rok konzultace studentům, žáci je
hojně využívali především ve druhém pololetí v souvislosti s podáváním přihlášek na VŠ a na
testy Scio.
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. Bohužel někteří studenti školu opustili po
prvním ročníku. Přihlášku na vysokou nebo vyšší odbornou školu podalo ze dvou maturitních
tříd celkem 15 studentů.
4.6. Další vzdělávání žáků
Nepovinné předměty

Seminář z literatury
Seminář z matematiky
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Konverzace v ruském jazyce
Osobnostní a sociální rozvoj
Seminář ze základů společenských věd
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Počet žáků

% z celkového počtu žáků

56
14
78
6
7
75
7

25,33
6,33
35,29
2,71
3,16
33,93
3,16

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

Vyhlašovatel

Finanční dotace Spolufinancová
od vyhlašovatele
ní

Učíme se jazyky

---

0

0

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění
čtenářství a čtenářské gramotnosti
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky

---

0

0

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)
4.9. Účast žáků v soutěžích
David Šural

futsal

1. liga

3. místo

Matěj Krejča

fotbal

Krajský přebor mladšího dorostu (KPMD)

3. místo

Jakub Kohout

florbal

1. liga

1. místo

David Hrubý

hokejbal

Extraliga A tým

4. místo

Petr Valeš

fotbal

1. liga dorostu U 16

3. místo

Lukáš Václavík

fotbal

1. liga dorostu U 16

3. místo

Daniel Koranda

fotbal

1. liga dorostu U 16

3. místo

Wolfgagn Dotzauer

fotbal

1. liga dorostu U 16

3. místo

David Lehký

fotbal

1. liga dorostu U 16

3. místo

Martin Ruda

fotbal

1. liga dorostu U 16

3. místo

Savomír Strnad

fotbal

1. liga dorostu U 16

3. místo

Danie Riedl

fotbal

1. liga dorostu U 16

3. místo

Martin Rychnavský

fotbal

1. liga dorostu U 17

2. místo

Petr Řezáč

fotbal

1. liga dorostu U 17

2. místo

Milan Ryška

fotbal

1. liga dorostu U 17

2. místo

futsal

člen školního týmu

Robin Hranáč

fotbal

1. liga dorostu U 17

2. místo

Václav Uzlík

fotbal

1. liga dorostu U 17

2. místo

Žilák Karel

fotbal

1. liga dorostu U 17

2. místo

Jakub Král

fotbal

1. liga dorostu U 17

2. místo

Ondřej Štursa

fotbal

1. Liga dorostu U 17

2. místo

Střelec ligy
Denis Plecitý

fotbal

SFL

finále

2. místo
1. liga dorostu U 17
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2. místo

Tomáš Arzberger

fotbal

1. liga dorostu U 19

3. místo

Tomáš Holík

fotbal

1. liga dorostu U 19

3. místo

Dušan Kapuscínský

fotbal

1. liga dorostu U 19

3. místo

Adam Bušek

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o.s.

KPSD

3. místo

Jakub Karpíšek

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o.s.

KPSD

3. místo

SFL

finále

futsal člen školního týmu
Josef Kopáček

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

3. místo

futsal

člen školního týmu

finále

Ladislav Kopáček

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

3. místo

Jaroslav Puchoň

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

3. místo

futsal

člen školního týmu

finále

Dominik Vokáč

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

3. místo

Petr Ženíšek

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

3. místo

Ondřej Dušička

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

3. místo

Jan Fakan

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

3. místo

František Janda

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

3. místo

Ondřej Mader

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

3. místo

Jan Přibáň

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

3. místo

Vít Sklenář

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

3. místo

futsal

člen školního týmu

SFL

finále

futsal

člen školního týmu

SFL

finále

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

3. místo

Petr Řezáč

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

3. místo

Daniel Svoboda

futsal

člen školního týmu

SFL

finále

Miroslav Indrák

lední hokej

HC Škoda Plzeň 1929

ELH

7. místo

David Skleniška

lední hokej

HC Škoda Plzeň 1929

ELH

7. místo

Dominik Kubalík

lední hokej

HC Škoda Plzeň 1929

ELH

7. místo

Ivan Kutlák

SFL

SFL

reprezentace ČR
Vlastimil Kačena

lední hokej

HC Škoda Plzeň 1929

EJU

1. místo

Lukáš Kaňák

lední hokej

HC Škoda Plzeň 1929

EJU

1. místo

reprezentace ČR do 18 let
Jakub Pokorný

lední hokej

HC Škoda Plzeň 1929

EJU

1. místo

Adam Zeman

lední hokej

HC Škoda Plzeň 1929

EJU

1. místo

Filip Krasanovský

lední hokej

HC Škoda Plzeň 1929

EJU

1. místo

Lucie Varmužová

fitness

Bikini fitness

Mistrovství Čech 2. místo
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Pavel Jindra

tenis

Vicemistr Plzeňského kraje družstev

Simona Marková

tanec

vicemistr ČR

Dominik Pulda

box

MČR juniorů

3. místo

Radek Mužík

hokej

Extraliga mladšího dorostu

3. místo

Filip Kolář

hokej

Extraliga mladšího dorostu

3. místo

Filip Přikryl

hokej

Extraliga mladšího dorostu

3. místo

Kristián Kolář

hokej

Extraliga staršího dorostu

1. místo

Adam Šilhán

hokej

Extraliga staršího dorostu

1. místo

Michaela Jůnová

fotbal

Pohár ČR dorostenek

1. místo

Štěpánka Peklová

fotbal

Pohár ČR dorostenek

1. místo

Filip Jireš

řeckořímský zápas

MČR kadetů

mistr

Zápas – volný styl

MČR juniorů

vicemistr

Derek Kastelic

plavání

MČR

5. místo

Tereza Polcarová

plavání

multiutkání juniorů

2. místo

MČR 2017 družstva

2. místo

MČR 2017

4x 1. místo

Michaela Štěpáníková

sport. Aerobic

Krajské kolo

2. místo

Nikolina Blažekovič

hokejbal

MČR žen

2. místo

Martin Pešťák

cyklistika (Enduro)

Český pohár

2. místo

Evropský pohár

3. místo

4.10. Další vzdělávání
viz 2.2.
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 2016/2017:
nebyla provedena kontrola
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Provedené kontroly ze strany Finančního ředitelství v Plzni za školní rok 2016/2017:
nebyla provedena kontrola
Provedené kontroly ze strany Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje za školní rok
2016/2017:
nebyla provedena kontrola
7. Závěr

Celkové zhodnocení činnosti školy ve školním roce 2016/2017
Hlavními oblastmi činnosti školy v roce 2016/2017 nadále zůstává výchova a vzdělávání,
mimoškolní aktivity a spolupráce s veřejností.
Vzdělávání pokračuje v tomto školním roce podle ŠVP, který vešel v platnost 1. 9. 2009
počínaje prvním ročníkem. Stávající školní vzdělávací program byl 1. 9. 2013 rozšířen o páté
zaměření s názvem „Manažer zdravého životního stylu“.
Na nástavbovém studiu jsou od 1. 9. 2012 všechny ročníky vzdělávány v rámci oboru 64-41L/51 Podnikání. Výuka probíhá podle ŠVP Firemní management a marketing.

Škola aktivně pracuje na vlastní marketingové strategii a PR. Díky těmto aktivitám se daří
udržovat a zvyšovat informovanost veřejnosti o škole, i zájem o přijetí ke vzdělávání. Do
prezentací zapojujeme vybrané žáky 2. a 3. ročníku, kteří si tím zároveň plní svoji odbornou
praxi. Plán jednotlivých aktivit je rozložen rovnoměrně do celého školního roku. Začíná
v říjnu prezentacemi na ZŠ a jeho vyvrcholením je seznamovací kurz v září následujícího
školního roku s nově nabytými akvizicemi. Letos jsme žáky vyvezli do krásného prostředí
Šumavy, do obce Železná Ruda.

Dobré vztahy mezi školou a sociálními partnery pokračují v dalším prohlubování spolupráce
se sportovními kluby FC Viktoria Plzeň a HC Škoda Plzeň 1929. Pokračuje součinnost
s vedením klubu Viktoria Plzeň v oblasti podpory studijních výsledků hráčů – žáků školy.
Pravidelným vzájemným informováním o prospěchu a docházce se daří obojí zlepšovat! Na
zkušenosti ze spolupráce s klubem Viktoria Plzeň navazujeme i v případě jednání o podpoře
vzdělávání hráčů HC Škoda Plzeň 1929.
V oblasti technického vybavení školy se nám podařilo posunout se o několik kroků dále.
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Změnili jsme poskytovatele internetových služeb (T-Mobile), což se projevilo zvýšením
rychlosti Internetu.
Podařilo se obměnit všechny počítačové stanice v kabinetech (12 kusů). Na zakoupených
repasovaných PC je prozatím nainstalován systém Windows 7 Professional. Do budoucna
hodláme všude nasadit Windows 10.
Byla kompletně předělána školní WiFi síť. Výhodou je jednak jednotná a pohodlnější správa,
jednak posílení kapacity samotné WiFi
sítě

s možností

přidání

dalších

přístupových bodů.
Přístup zvenku do školního informačního
systému Bakaláři je zabezpečený (přes
zakoupený certifikát).
Byla provedena obměna vzhledu školních
webových stránek. S tím je spojena další
diskuse nad propagací školy na internetu
(facebook, www – stránky, apod.)

Pro žáky a pracovníky školy každý rok pořádáme vánoční turnaj v sálové kopané. Ve výuce TV
se zaběhla a probíhá výuka squashe, 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. V prosinci proběhl lyžařský zájezd do rakouských Alp, v prosinci byl zorganizován
na zimním stadionu zápas v LH mezi třídami, v lednu proběhly v hale Lokomotivy výběrové
zkoušky žáků - fotbalistů.
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Během školního roku absolvují naši fotbalisté dvě soustředění, a to v únoru v Nové Vsi pod
Přimdou, v červenci v Železné Rudě. Rodiče a veřejnost chodí pravidelně povzbuzovat naše
žáky ve fotbalových soutěžích. Naše „A „ mužstvo skončilo v krajském přeboru starších
dorostenců na dobrém 3. místě a postoupilo spolu s mladším dorostem do divize. Je to
unikátní, protože divize se znovu zavádějí po osmi letech. Mužstvo mladších dorostenců se
umístilo na sedmém místě. Ve futsale družstvo školy dosáhlo výrazného úspěchu, kdy
v soutěži dorostenců jsme se probojovali až do českého finále středních škol v Praze.
Dorostenky skončily v krajském kole. Dalších úspěchů dosahujeme i v individuálních sportech
jako je cyklistika, tenis, plavání, golf.

Žák naší školy Tadeáš Galanský úspěšně hraje 1. dánskou ligu v LH. Miroslav Indrák a David
Sklenička úspěšně hráli mužskou extraligu za HC Škoda Plzeň. David Sklenička se navíc dostal
do širšího kádru seniorské reprezentace v ledním hokeji. Lukáš Kaňák, Jakub Pokorný, Filip
Krasanovský, Adam Zeman, Kristián Kolář, Vlastimil Kačena a Jiří Stráský se stali Mistry

republiky ledním hokeji v kategorii juniorů. To samé
se povedlo starším dorostencům Adamu Šilhánovi,
Filipu Kolářovi, Kristiánu Kolářovi a Filipu Přikrylovi.
Simona Heinová je v tenise ve své kategorii na špičce
republikového žebříčku. Zápasník-volný styl - Filip
Jireš byl zvolen sportovcem města Plzně. Plavkyně
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Tereza Polcarová byla zvolena sportovkyní města Plzně. Fotbalisté Ondřej Štursa, Jakub
Selnar, Denis Plecitý a Václav Uzlík jsou reprezentanty ČR v kategorii U17. Z výše uvedeného
vyplývá, že škola je schopna poskytovat vzdělání i vrcholovým sportovcům i při jejich
náročném sportovním vytížení, a je v tomto ohledu velice úspěšná.
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 září a
květnu jsme zorganizovali ukázkové tréninky pro hendikepované děti vybrané z plzeňských
škol. I tyto akce měly kladnou odezvu.
Pokračuje spolupráce s krajským FAČR, hlavně se zástupci rozhodčích a školitelem trenérů.
Do odborných ekonomických praxí jako součásti ŠVP, které se uskutečnily v termínu 15. 5. –
26. 5. 2017, se zapojilo přes 100 žáků 2. a 3. ročníku. Výstupem je zpracování podrobných
zpráv o průběhu praxe. Žáky třetího ročníku čekala navíc komisionální obhajoba zprávy
spojená s prezentací.
V jazykovém vzdělávání se také
neustále něco dělo. Kabinet jazyků
zorganizoval pro naše žáky školní
kolo olympiády v anglickém jazyce,
pomohl s organizací okresního kola
olympiády v cizích jazycích, kterou
v prostorách naší školy organizoval pro žáky ZŠ Dům dětí z Rokycan, opět pro naše žáky
připravil kabinet jazyků dvoudenní poznávací zájezd do Vídně, návštěvu divadelního
představení v anglickém jazyce s názvem Peter Black II, podílel se na propagaci a organizaci
prezentace agentury zajišťující získání stipendia pro studium na univerzitách v USA Sport &
University atd.
Pozadu

nezůstal

ani

kabinet

humanitních

věd

s organizací návštěvy divadelního představení Krysař,
zapojením žáků do předvánoční sbírky Krabice od bot,
věnované sociálně znevýhodněným dětem, exkurzí do
Nového divadla JKT v Plzni, přípravou recitačního
pásma k příležitosti slavnostního předávání maturitních
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vysvědčení, organizací vzdělávacího projektu s tématem odsunu německého obyvatelstva
z Československa po 2. světové válce, který byl zakončen besedou s pamětníky – přímými
účastníky této události…
Z výše uvedeného je vidět, že škola žije velmi aktivním životem, snaží se žáky motivovat
k občanské odpovědnosti, aktivnímu přístupu ke společenskému dění, probouzet v nich
zájem o veřejné záležitosti a kulturu, a to všechno i přes obrovskou pracovní zátěž všech
učitelů, pramenící z nedostatečného financování školy jako soukromé vzdělávací instituce a
snahy zajistit srovnatelné finanční ohodnocení se zaměstnanci škol jiných zřizovatelů (kraj,
město, obec).

Datum zpracování zprávy: 6. 10. 2017

Datum projednání ve školské radě: 9. 10. 2017
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II. Výroční zpráva o hospodaření školy
Přehled o hospodaření k 31. 12. 2016 (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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17 256 067
6 751 976
9 981 398
522 693
0
16 513 813
8 141 273
268 750
2 538 070
228 744
0
5 336 976

