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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014
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

251

216

* 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

21,33

19

17,33

Počet tříd a žáků, včetně žáků závěrečných ročníků
Počet žáků ve
všech formách
studia
k 30.9.
k 31.8.
2015
2016

Kód oboru a název

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

228
23
251

216
22
238

Z toho počet žáků
denního studia
k 30.9.
2015

k 31.8.
2016

228
0
228

216
0
216

*
Počet
tříd

Průměrný
počet
žáků na
třídu

8
3
11

28,5
7,7
22,8

* víceoborové třídy označte vámi zvoleným symbolem

2. Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2015)
Počet pracovníků
celkem
fyzický/přepočtený

23/21,33

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

19/17,33

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

Počet pedagog.
prac. splňujících
pedagogickou
způsobilost

17,73

18

19/0

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

Pozn.:

Pracovní zařazení, funkce

Úvazek

Kvalifikace
– stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS

Věk

Roků
ped.
praxe

1

Učitelka

0,50

VŠ; sociální práce

43

7

2

Učitelka

1.00

VŠ; německý jazyk, ruský jazyk

41

17

3

Učitelka

1.00

VŠ; matematika, zeměpis

35

6

4

Učitel

1,00

VŠ, tělesná výchova – občanská nauka

49

25

5

Učitelka

1,00

VŠ, anglický, španělský jazyk, občan. n.

46

19

6

Učitel

1,00

VŠ, matematika, fyzika

40

16

7

Učitelka

1,00

VŠ; německý, anglický, ruský jazyk

37

12

8

Učitel

1,00

VŠ, výpočetní technika, matematika

46

23

9

Učitel, zástupce ředitele

1,00

VŠ, český jazyk, dějepis

45

22

10

Učitel

1,00

VŠ, dějepis, občanská nauka

56

15

11

Učitelka

1,00

VŠ, český jazyk, dějepis

47

29

12

Učitelka Ex

0,50

VŠ, český jazyk, dějepis

55

30

13

Učitel Ex

0,33

VŠ; tělesná výchova, zeměpis

25

1

14

Učitel, ředitel školy

1,00

VŠ, dějepis, ekonomika

60

36

15

Učitel

0,416

VŠ, psychologie

41

17

16

Učitel

1,00

VŠ, výpočet. technika, matematika, ekon.

45

23

17

Učitelka

1.00

VŠ, ekonomika

57

25

18

Učitel

0,417

VŠ, tělesná výchova

48

13

19

Učitelka Ex

1,00

VŠ; matematika, zeměpis

28

1

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: 9
Počet zúčastněných pedagogů: 4
CIZÍ JAZYKY
Mgr. Frischová
- 14 denní jazykový kurz Aj v Londýně (výzva MŠMT č. 56)
- 14 denní jazykový kurz Šj v Madridu (výzva MŠMT č. 56)
- online jazykový kurz Aj, Šj, Nj (výzva MŠMT č. 57 a pokračování)
- seminář pro učitele španělštiny pořádaný nakladatelstvími Edelsa a Fraus
- sobotní přednášky a semináře Asociace učitelů španělštiny v Praze
Mgr. Černá
- online jazykové kurzy Aj, Obchodní Nj (výzva MŠMT č. 57 a pokračování)
Mgr. Fulínová
- 14 denní jazykový kurz Aj v Londýně (výzva MŠMT č. 56)
- online jazykové kurzy Aj, Obchodní Nj (výzva MŠMT č. 57 a pokračování)
OSTATNÍ
Mgr. Šlechta
- kurz pro výživu a zdravý životní styl
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

28
48
18
10
13
8
10
8
8
24
18
24
16
4
4
4
48
4
8

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
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Somatologie člověka
Fyziologie sportovce
Teorie kopané
Konverzace z CJ
Aplikovaný marketing
Seminář z výpočetní techniky
Matematický seminář
Ekonomicko právní cvičení
Počítačová grafika
Hardware
Počítačové sítě
Tvorba www stránek
Literární seminář
Osobnostní a sociální rozvoj
Sportovní rehabilitace a rekondice
celkem

4
2
5
12
4
0
4
2
0
0
2
2
4
2
2
354

0
0
5
12
4
0
4
2
0
0
2
2
4
2
0
346

3. Údaje o přijímacím řízení
3.1. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia (stav k 31. 8. 2015)

Součást

celkem

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

Další kola
přij. říz.

48

16

Počet žáků
(uchazečů)
přijatých
celkem

Počet
podaných
odvolání proti
nepřijetí ke
studiu

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

64

0

12

Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v dálkové formě studia (stav pro šk. rok 2015/16)

Součást

celkem

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

Další kola
př.říz.

6

0

Počet žáků
(uchazečů)
přijatých
celkem

Počet
podaných
odvolání proti
nepřijetí ke
studiu

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

6

0

0

3.2. Údaje o nezaměstnaných absolventech
(podle statistického zjišťování úřadů práce k 30. 4. 2016)
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. 2016)
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku

Počet žáků

%

238
18
178
42
2

100
7,56
74,79
17,65
--

4.2. Chování a docházka žáků (k 30. 6. 2016 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

242

50276

207,75

12866

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

53,17

35

4.3. Výsledky maturitních zkoušek (k 30. 9. 2016)
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

33

1

24

8

---

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

11

1

8

2

---

4.4. Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2015/2016
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 2015/2016
Ve školním roce 2015/2016 byla práce v oblasti výchovného poradenství na škole
realizována v zásadě ve shodě s plánem výchovného poradce a s plánem prevence pro tento
rok.
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 veřejnosprávních studií Plzeň, jazykové školy s pomaturitním ročním
studiem, a to Státní jazykové školy, a další.
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Ve sledovaném školním roce se na SaPSŠ vzdělávali 4 žáci s diagnózami specifických
poruch učení (2 z nich byl přiznán statut integrovaného žáka), jedná se o dyslexii a
dysortografii, 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. K maturitní zkoušce využili SPUO 1 tito 2 studenti, oba zkoušku zvládli.
Ve třetím 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 při
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
16 studentů.

V Plzni 29. 9. 2016

vých. poradkyně Mgr. Iveta Hauznerová

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
Ekonomicko - právní cvičení
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Počet žáků

% z celkového počtu žáků

50
11
80
2
4
64
13

21,0
4,6
33,6
0,8
1,6
26,8
5,4

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

MŠMT

388 284,00

0

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

MŠMT

857 789,00

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
Adam Šilhán

hokej

Extraliga mladšího dorostu (ELMD)

9. místo

Kristián Kolář

hokej

Extraliga mladšího dorostu (ELMD)

9. místo

reprezentace ČR U17
Jakub Král

fotbal 1. liga U17

3. místo

Ondřej Štursa

fotbal 1. liga U16

3. místo

reprezentace ČR U16
Denis Plecitý

fotbal 1. liga U16

3. místo

reprezentace ČR U16
Dominik Šura

fotbal

Krajský přebor mladšího dorostu (KPMD)

2. místo

Jiří Svítek

fotbal

Krajský přebor mladšího dorostu (KPMD)

2. místo

Jakub Selnar

fotbal

Krajský přebor mladšího dorostu (KPMD)

1. místo

Alexander Vamosh

fotbal

Krajský přebor mladšího dorostu (KPMD)

3. místo

Tomáš Frank

fotbal

Krajský přebor mladšího dorostu (KPMD)

3. místo

Lukáš Budina

fotbal

Krajský přebor mladšího dorostu (KPMD)

3. místo

Vítězslav Mareš

fotbal

Krajský přebor mladšího dorostu (KPMD)

3. místo

Marek Červík

fotbal

Krajský přebor mladšího dorostu (KPMD)

3. místo

Jiří Lukasch

fotbal

Krajský přebor mladšího dorostu (KPMD)

3. místo

David Šural

fotbal

Krajský přebor mladšího dorostu (KPMD)

3. místo

Matěj Krejča

fotbal

Krajský přebor mladšího dorostu (KPMD)

3. místo

Vojtěch Ulrych

fotbal

Krajský přebor mladšího dorostu (KPMD)

3. místo

Marek Chudoba

fotbal

Krajský přebor mladšího dorostu (KPMD)

3. místo

Lukáš Kořan

fotbal

Krajský přebor mladšího dorostu (KPMD)

3. místo

Lukáš Štěpánek

fotbal

Krajský přebor mladšího dorostu (KPMD)

3. místo
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Radek Skopový

fotbal

Krajský přebor mladšího dorostu (KPMD)

3. místo

Toman Jakub

fotbal

Krajský přebor mladšího dorostu (KPMD)

3. místo

Anežka Janiková

futsal

Středoškolská dívčí futsalová liga

3. místo

Michaela Jůnová

futsal

Středoškolská dívčí futsalová liga

3. místo

Štěpánka Peklová

futsal

Středoškolská dívčí futsalová liga

3. místo

Kristýna Leitermannová futsal

Středoškolská dívčí futsalová liga

3. místo

Barbora Mertlová

futsal

Středoškolská dívčí futsalová liga

3. místo

Řepková Kateřina

disco tance

Mistrovství Česko-Slovenska

1. místo

European Disco Dance - Mistrovství Evropy

11. místo

MČR v běhu do vrchu

1. místo

MS v běhu do vrchu

33. místo

halové MČR 3000 m

5. místo

Vychopeň Vojtěch

atletika

Slovenkaiová Eliška

fotbal

divize ženy

4. místo

Kohout Jakub

florbal

1. liga dorostenců

3. misto

Hrubý David

hokejbal

CCM extraliga

1. místo

Málek Ondřej

reprezentace ČR MS 2016

3. místo

hokejbal

1. místo

Extraliga staršího dorostu

reprezentace ČR MS 2016

3. místo

Kopta Lukáš

hokejbal

Extraliga staršího dorostu

1. místo

Holík Tomáš

fotbal

1. liga dorostu U 17

4. místo

Kapuscínský Dušan

fotbal

1. liga dorostu U 17

4. místo

Rychnovský Martin

fotbal

1. liga dorostu U 17

4. místo

reprezentace ČR do 18 let
Řezáč Petr

fotbal

1. liga dorostu U 17

4. místo

Ryška Milan

fotbal

1. liga dorostu U 17

4. místo

Bušek Adam

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o.s.

KPSD

1. místo

Karpíšek Jakub

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o.s.

KPSD

1. místo

Kopáček Josef

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

1. místo

Kopáček Ladislav

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

1. místo

Puchoň Jaroslav

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

1. místo

Vokáč Dominik

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

1. místo

Ženíšek Petr

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

1. místo

Dušička Ondřej

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

1. místo

Fakan Jan

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

1. místo

Janda František

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

1. místo
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Mader Ondřej

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

1. místo

Přibáň Jan

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

1. místo

Sklenář Vít

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

1. místo

futsal

člen školního týmu

SFL

2. místo

Galanský Tomáš

lední hokej

Odense(DK)

Metal Ligaen

2. místo

Indrák Miroslav

lední hokej

HC Škoda Plzeň 1929

ELH

3. místo

Sklenička David

lední hokej

HC Škoda Plzeň 1929

ELH

3. místo

ELH

3. místo

reprezentace ČR do 20. let
Dominik Kubalík

lední hokej

HC Škoda Plzeň 1929

nejlepší střelec ELH
reprezentace ČR
Kačena Vlastimil

lední hokej

HC Škoda Plzeň 1929

EJU

4. místo

Kaňák Lukáš

lední hokej

HC Škoda Plzeň 1929

EJU

4. místo

reprezentace ČR do 18 let
Pokorný Jakub

lední hokej

HC Škoda Plzeň 1929

EJU

4. místo

Stráský Jiří

lední hokej

HC Škoda Plzeň 1929

EJU

4. místo

Zeman Adam

lední hokej

HC Škoda Plzeň 1929

EJU

4. místo

Krasanovský Filip

lední hokej

HC Škoda Plzeň 1929

ESD

play-off

Černý Ondřej

futsal

člen školního týmu

SFL

2. místo

Gruncl Jakub

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

1. místo

Holec Jan

futsal

člen školního týmu

2. místo

Kodar Petr

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o. s. KPSD

1. místo

futsal

člen školního týmu

SFL

2. místo

fotbal

FK Baník Sokolov

FNL

4. místo

Kratochvíl Miloš

SFL

reprezentace ČR do 20 let

Křemen Jan

futsal

člen školního týmu

SFL

2. místo

futsal

člen školního týmu

SFL

2. místo

futsal

AC Sparta Praha

Chance futsal liga 5. místo

reprezentace U21
Akademické mistrovství světa

3. místo

Matas Martin

futsal

člen školního týmu

SFL

2. místo

Milan Lukáš

fotbal

Sportovní škola Plzeň, o.s.

KPSD

1. místo

Racková Diana

fotbal

FC Viktoria Plzeň

1. liga juniorky

6. místo

futsal

člen školního týmu

SFL

3. místo

futsal

člen školního týmu

SFL

2. místo

Ritschel Daniel

10

futsal

AC Sparta Praha 1. Liga

U19 západ

4. místo

reprezentace U19
Vo Thanh Huy

futsal

člen školního týmu

SFL

2. místo

Voborský Jakub

futsal

člen školního týmu

SFL

2. místo

Zezulák Matěj

futsal

člen školního týmu

SFL

2. místo

Partyngl Štěpán

basketbal

1. liga mužů

6. místo

Karnold Matěj

poz. hokej

extraliga muži

2. místo

Varmužová Lucie

fitness

EVLS International Praha

6. 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 2015/2016:
nebyla provedena kontrola
Provedené kontroly ze strany Finančního ředitelství v Plzni za školní rok 2015/2016:
nebyla provedena kontrola
Provedené kontroly ze strany Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje za školní rok
2015/2016:
nebyla provedena kontrola
Provedená kontrola ze strany ČMOS PŠ za školní rok 2015/2016:
provedena kontrola 16. 2. 2016
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7. Závěr

Celkové zhodnocení činnosti školy ve školním roce 2015/2016
Hlavními oblastmi činnosti školy v roce 2015/2016 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. 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
odolávat neustálému poklesu žáků opouštějících základní školy. Do prezentací zapojujeme i
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 obce Prášily na Šumavě.

Dobré vztahy mezi školou a sociálními partnery pokračovaly v dalším rozvíjení spolupráce se
sportovními kluby FC Viktoria Plzeň a HC Škoda Plzeň 1929. Prohloubila se 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!

Zároveň se škola pokusila na základě konzultace s kluby FC Viktoria Plzeň a HC Škoda Plzeň
1929 rozšířit nabídku vzdělávacích oborů o obor s výučním listem „Sportovní a rekondiční
masér“. Odbor školství KÚPK však tuto naši aktivitu nepodpořil s tím, že naše další rozšíření
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nabídky vzdělávání není v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy kraje.

Škola se v letošním roce zapojila do projektů Zahraniční jazykové kurzy pro učitele,
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky, Čtenářské dílny jako prostředek ke
zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, a dále do projektu Učíme se jazyky (výzvy 56
a 57). Uskutečnily se následující aktivity: jazykový zájezd pro skupinu 20 studentů do
Londýna, jazykový zájezd pro skupinu 10 studentů do Berlína, jazykový zájezd pro skupinu 10
studentů do Barcelony, v rámci výzvy MŠMT č. 57 jsme se zapojili se skupinami studentů do
online jazykových kurzů Aj a Nj.

Škola zpracovala dvě šablony výzvy MŠMT č. 56 (čtenářské dílny), prostřednictvím kterých
bylo pořízeno 389 knih do školní knihovny.

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. Nepodařil se zorganizovat lyžařský výcvikový kurz pro malý zájem žáků. V prosinci
byl zorganizován na zimním stadionu zápas v LH mezi třídami. Jako každý rok se na podzim
organizují na našem fotbalovém hřišti talentové zkoušky studentů ve fotbale. Během
školního roku absolvují naši fotbalisté dvě soustředění, a to v únoru v Nové Vsi pod Přimdou,
v červenci v Železné Rudě. V červnu se uskutečnil vodácký kurz v počtu 20 studentů. Sjížděla
se Berounka.
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Rodiče a veřejnost chodí pravidelně povzbuzovat naše žáky ve fotbalových soutěžích. Naše
„A „ mužstvo skončilo v krajském přeboru starších dorostenců na vynikajícím 1. místě. Je to
unikátní, protože se to stalo po čtvrté během pěti let. Mužstvo mladších dorostenců se
umístilo také na výborném třetím místě. Osvědčilo se opět zřízení naší farmy v oddílu SK
Smíchov, kde nastupovali naši hráči, kteří byli po zranění nebo méně vytěžovaní ve vyšší
soutěži.
Ve futsale družstvo školy dosáhlo výrazného úspěchu,
kdy v soutěži dorostenců a dorostenek jsme se
probojovali až do republikového finále středních škol
v Hodoníně. Dorostenci skončili na vynikajícím druhém
místě, dorostenky na třetím místě. Dalších úspěchů
dosahujeme

i

v individuálních

sportech

jako

je

cyklistika, tenis, plavání, golf. Žák naší školy Tadeáš Galanský úspěšně hraje 1. norskou ligu
v LH. Miroslav Indrák a David Sklenička úspěšně hráli mužskou extraligu za HC Škoda Plzeň.
Simona Heinová je v tenise ve své kategorii na špičce republikového žebříčku. Miloš
Kratochvíl se stal členem širšího kádru fotbalového mistrovského klubu Viktorie Plzeň a
zároveň je reprezentantem ČR U20. Jan Křemen je reprezentantem ČR U21 ve futsale a
Daniel Ritschel reprezentantem ČR U19 ve futsale. 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.
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Datum zpracování zprávy: 5. 10. 2016

Datum projednání ve školské radě: 6. 10. 2016

II. Výroční zpráva o hospodaření školy
Přehled o hospodaření k 31. 12. 2015 (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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17 032 549
5 355 300
909 900
10 767 349
2 830 187
17 028 348
8 352 794
271 150
2 626 900
271 789
0
5 505 715

