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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2019/2020
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 00 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

Kapacita
součásti
/cílová/

▲
Počet
uživatelů
celkem

*
Počet
vlastních
uživatelů
(žáků)

460

229

229

049 777 149, SaPSŠ

Počet
pracovníků
součásti celkem

Z toho počet
pedagogických
pracovníků

Fyz.

Přep.

Fyz.

Přep.

22

20,00

16

14,00

*
Počet
tříd

Průměrný
počet
žáků na
třídu

8
3
11

26,5
5
20,6

* údaje pouze za denní formu studia k 31. 8.
▲ žáci (denní forma studia) + dospělí (pracovníci)

1.7. Počet tříd a žáků, včetně žáků závěrečných ročníků
Kód oboru a název

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

Počet žáků ve
všech formách
studia
k 30.9.
k 31.8.
2019
2020

207
22
229

* víceoborové třídy označte vámi zvoleným symbolem

2

212
15
227

Z toho počet žáků
denního studia
k 30.9.
2019

k 31.8.
2020

207
0
207

212
0
212

2. Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2019)
Počet pracovníků
celkem
fyzický/přepočtený

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

23 / 20,0

19 / 14,0

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

Počet pedagog.
prac. splňujících
pedagogickou
způsobilost

18,0

18

16 / 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

47

11

2

Učitelka

1.00

VŠ; německý jazyk, ruský jazyk

45

21

3

Učitel

1,00

VŠ, tělesná výchova – občanská nauka

53

30

4

Učitel Ex

1,00

VŠ, španělský jazyk

24

2

5

Učitel

1,00

VŠ, matematika, fyzika

44

20

6

Učitelka

1,00

VŠ; německý, anglický, ruský jazyk

41

16

7

Učitel

1,00

VŠ, výpočetní technika, matematika

50

27

8

Učitel, zástupce ředitele

1,00

VŠ, český jazyk, dějepis

49

26

9

Učitel

0.50

VŠ, matematika, fyzika

48

19

10

Učitel

1,00

VŠ, dějepis, občanská nauka

60

19

11

Učitelka

1,00

VŠ, český jazyk, dějepis

51

29

12

Učitelka Ex

0,50

VŠ, český jazyk, dějepis

59

34

13

Učitel

1,00

VŠ; tělesná výchova, zeměpis

30

5

14

Učitelka

1,00

VŠ, německý jazyk, psychologie

32

4

15

Učitel, ředitel školy

1,00

VŠ, dějepis, ekonomika

64

40

16

Učitel

0,416

VŠ, psychologie

45

21

17

Učitel

1,00

VŠ, výpočet. technika, matematika, ekon.

49

27

18

Učitelka

1.00

VŠ, ekonomika

61

29

19

Učitel

0,417

VŠ, tělesná výchova, zdravá výživa

52

17

20

Učitelka Ex

0,42

VŠ, anglický jazyk, zeměpis

40

14

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

2.2. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet akcí v průběhu školního roku: 12
Počet zúčastněných pedagogů: 6
Ekonomické předměty
ZSV
Účetnictví
Cizí jazyky

Ing. et Bc. Ševčíková
Mgr. Krňoul
Mgr. Čejková
Mgr. Šimková
Mgr. Černá
Mgr. Rajská

Finanční náklady vynaložené na DVPP: 7 240,- Kč
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(3x)
(3x)
(2x)
(2x)
(2x)
(1x)

2.3. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem
Předmět

Celkový počet hodin
odučených týdně

Z toho
odučených aprobovaně

28
37
21
6
9
8
10
8
8
30
24
24
16
4
41
8
8
2
4
5
17
4
0
0
2
4
2
2
2
3
2
2
341

28
37
21
6
9
8
10
8
8
30
24
24
16
4
41
8
8
2
0
5
17
4
0
0
2
4
2
0
0
3
2
2
333

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
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
Literární seminář
Osobnostní a sociální rozvoj
Sportovní rehabilitace a rekondice
Zdravý životní styl
Výživa
Koučování
Personální management
celkem
3. Údaje o přijímacím řízení

3.1. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia (stav k 31. 8. 2019)

Součást

celkem

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

Další kola
přij. říz.

47

8

Počet žáků
(uchazečů)
přijatých
celkem

Počet
podaných
odvolání proti
nepřijetí ke
studiu

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

55

0

8

4

Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v dálkové formě studia (stav pro šk. rok 2019/20)
Počet žáků (uchazečů)
přihlášených
celkem

Součást

celkem

1. kolo
př.říz.

Další kola
př.říz.

15

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)

15

0

1

3.2. Údaje o nezaměstnaných absolventech
(podle statistického zjišťování úřadů práce k 30. 4. 2020)
Počet evidovaných
absolventů celkem

Poznámka

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

0
0

Úřad práce ČR
Úřad úráce ČR

celkem

0

od 1.5. 2019 do 30.4. 2020

Kód a název oboru

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. 2020)
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku

Počet žáků

%

227
13
201
13
0

100
5,7
88,6
5,7
0

4.2. Chování a docházka žáků (k 30. 6. 2020 za školní rok)
Součást počet žáků
celkem
k 30. 6. 2018

Počet vyuč. hodin
- omluvená
absence

Průměr oml.
hodin
na žáka

Počet vyuč. hodin
- neomluvená
absence

228

27394

120,15

1865

5

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

8,18

3

4.3. Výsledky maturitních zkoušek (k 30. 9. 2020)
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

52

3

35

14

--

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

5

0

2

3

--

4.4. Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2019/2020
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 2019/2020
V tomto školním roce byla práce v oblasti výchovného poradenství na škole realizována
v zásadě ve shodě s plánem výchovného poradce a s plánem prevence pro tento rok, ale byla
velmi ovlivněna epidemiologickou situací na jaře 2020, potažmo vyhlášeným nouzovým
stavem a s tím spojeným uzavřením škol.
Škola na podzim 2019 umožnila návštěvy reprezentantům vysokých, vyšších odborných,
případně jazykových škol, aby mohli provést prezentaci svých škol našim studentům.
Další nabídky jsou předávány formou různých jiných propagačních materiálů škol.
Ve sledovaném období se na SaPSŠ vzdělávalo 14 žáků s diagnózami specifických poruch
učení, nejčastěji s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, 1 žák s dyskalkulií.
Z tohoto počtu měli 3 žáci vytvořený IVP, z toho 1 žákyně kvůli poruše autistického spektra
s odrazem do vzdělávání.
Z celkového počtu se jednalo o 5 žáků SPUO-1, 7 žáků SPUO-2, 1 žákyně SP-2 a 1 žákyně
SPUO-3.
Pro všechny tyto žáky jsou vytvářeny vhodné studijní podmínky, které zahrnují nejen jiné
způsoby klasifikace, ale i speciální grafickou úpravu testovacích materiálů, akcentování
ústního projevu, nebo naopak písemného, větší časové dotace na pracovní úkoly, toleranci
specifických chyb atd.
Maturitní zkoušky v r. 2020 se zúčastnili 4 žáci s SPUO-1 a 1 žákyně s SP-2, kteří měli
upravené podmínky, jednalo se zejména o navýšenou časovou dotaci zkoušek, u žákyně SP-2
i o úpravu grafického záznamu písemných testů, u cizího jazyka o vynechání poslechového
testu.
Co se týká vyšetření a doporučení pro tyto žáky, škola úspěšně spolupracuje s pedagogickopsychologickými poradnami.
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Ve spolupráci se školním poradenským psychologem a školním metodikem prevence PhDr.
M. Svobodou, PhD., byly průběžně řešeny problémy studentů prvních ročníků při adaptaci na
středoškolské studium a nový školní kolektiv, prevence závislostí, problémy s kázní apod.
Všechnu tuto práci značně narušilo jarní uzavření škol.
Klinická psycholožka Mgr. Petra Sumcovová dále pomáhala studentům řešit osobní problémy
individuálně dle potřeby.
V 1. ročnících pokračoval speciální předmět Osobnostní a sociální rozvoj, který probíhal ve
spolupráci školního poradce a třídních učitelů. Slovní hodnocení tohoto předmětu bylo
žákům předáno jako součást vysvědčení pouze v 1. pololetí (vliv nouzového stavu).
Výchovná poradkyně poskytovala po celý rok podle zájmu konzultace studentům, žáci
využívali především v souvislosti s přihláškami k dalšímu studiu. I tato činnost ale byla
ovlivněna uzavřením škol, protože pak bylo nutné reagovat na problémy studentů on-line
formou, což určitě nemůže nahradit osobní kontakt.
Na naší škole je nutné také občas řešit studijní problémy jinojazyčných žáků. Jedná se
zejména o studenty vietnamské, ruské a ukrajinské národnosti. I bez přiznání jakéhokoli
SPUO je potřeba k těmto studentům přistupovat individuálně podle jejich jazykové úrovně
v čj. Bohužel většina těchto studentů naši školu nedokončuje.
Přihlášky na vysoké nebo vyšší odborné školy si podalo cca 20 studentů.
4.6. Další vzdělávání žáků
Nepovinné předměty

Seminář z literatury
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Osobnostní a sociální rozvoj
Ekonomicko-právní cvičení

Počet žáků

% z celkového počtu žáků

52
90
10
62
7

25,12
43,47
4,83
29,95
3,38

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

Vyhlašovatel

MŠMT

Finanční dotace Spolufinancová
od vyhlašovatele
ní

982 099,-Kč

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)
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4.9. Účast žáků v soutěžích
jméno

sport

tým / klub

soutěž

Kolář Filip

hokej

HC Škoda Plzeň

Extraliga juniorů

Žilák Karel

fotbal

FC Viktoria Plzeň

Fortuna ČFL

Ruda Martin

fotbal

FC Viktoria Plzeň

Fortuna ČFL

Hranáč Rovin

fotbal

FC Viktoria Plzeň

Fortuna ČFL

Strmiska Slavomír

fotbal

FC Viktoria Plzeň

Fortuna ČFL

Lehký David

fotbal

FC Viktoria Plzeň

Fortuna ČFL

Václavík Lukáš

fotbal

FC Viktoria Plzeň

Fortuna ČFL

Hollar Tomáš

hokej

HC Škoda Plzeň

Extraliga juniorů

Kuchárik Daniel

hokej

HC Škoda Plzeň

Extraliga juniorů

Micka Marek

hokej

HC Škoda Plzeň

Extraliga juniorů

Malát Sebastian

hokej

HCŠkoda Plzeň

Extraliga mužů

Pešťák Martin

Bike sjezd

FRBS-WTB-ARBYD

Světový pohár enduro

Muknšnábl Filip

futsal

Interobal Plzeň

1.liga

Rybař Matěj

futsal

Interobal Plzeň

1.liga

Krula Štěpán

cyklistika

MSBAcademy

Mistrovství Evropy sprint
Mistr v dráhové cyklistice
plzeňského kraje
Vícemistr ČR v dráhové
cyklistice

7

Mistrovství Čech

3

Extrafit cup

2

Mistrovství ČR

6

BFC cup

4

MS W18 dorost

1

Světové OH

5

MČR, Silver Tour

3

U7

3

turnaj

2

Martinková Amálie

Lásková Pavlína

Bikini
fitness

házená

Fitness Hulk Plzeň

Reprezentace ČR,
DHC Plzeň

Šnoblová Nicole

jezdectví

Řáhová Denisa

kanoistika

Duda Daniel

ragby

Stáj Dohnal z.s.
Reprezentace ČR,
TJ Prazdroj Plzeň
Tatra Smíchov

Babka Jakub

tenis

TK Slavia Plzeň
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MČR 2020

místo

2

3x 1

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 2019/2020:
Nebyla provedena kontrola

7. Závěr

Celkové zhodnocení činnosti školy ve školním roce 2019/2020
Hlavními oblastmi činnosti školy v roce 2019/2020 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“, naproti tomu nebylo pro malý
zájem otevřeno vzdělávání v zaměření „C“ Výpočetní technika.
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
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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. V posledních letech probíhá v penzionu „U Jandů“
v krásném prostředí šumavské obce Uborsko.

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. Škola je partnerskou školou fotbalové i hokejové
akademie.
Také se zlepšuje spolupráce školy se společnostmi, které pomáhají škole zajistit našim žákům
odbornou praxi. Každoročně navštíví naši žáci během odborné ekonomické praxe kolem
jednoho sta společností, institucí, úřadů. Postupně upravujeme a zkvalitňujeme předmět
odborná ekonomická praxe a každým rokem se snažíme na základě hodnocení našich žáků
společnostmi toto hodnocení promítnout jak do požadavků na žáka v teoretické výuce, tak i
do zvyšování úrovně a hodnocení předmětu jako takového. Tento fenomén utržil však
v tomto školním roce výrazný direkt v podobě omezené školní výuky a docházky v souvislosti
s protiepidemiologickými opatřeními COVID 19. Vypnutí školního řádu a omezené fungování
ekonomiky byly příčinou toho, že i odborné ekonomické praxe vzaly zasvé.
Pro žáky a pracovníky školy každý rok pořádáme vánoční turnaj v sálové kopané. V rámci
tělesné výchovy probíhá výuka squashe, základů posilování ve fitness centru, základů
sportovních her a dalších pohybových aktivit. U sportovců se uplatňuje přiřazením
k tréninkovému procesu specializace na bazén k relaxaci, hokejisté mají možnost využívat
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posilovnu. Ve školní budově je nadále v provozu rozcvičovna, ve které probíhá část výuky
tělesné výchovy. Po dohodě s vedením hokejové akademie zde její členové absolvují výukové
jednotky zaměřené na strečink a posilování. Využívají se overbally, míče bosu nebo gumové
expandery. V říjnu proběhly na stadionu Prazdroje pro zájemce o studium výběrové zkoušky
pro fotbalisty. Během školního roku absolvují naši fotbalisté dvě soustředění, a to v únoru
v Prášilech, v červenci v Železné Rudě.

I v tomto školním roce se náš dívčí tým zúčastnil s úspěchem Středoškolské futsalové ligy,
kdy po velkém boji vypadl až v krajském finále.
Rodiče a veřejnost chodí pravidelně povzbuzovat naše žáky ve fotbalových soutěžích.
Bohužel i zde zasáhla vyšší moc a soutěže nebylo možné dohrát, ani umístění jednotlivých
mužstev se pro tuto sezónu nepočítalo. Úspěchů dosahují již tradičně naši žáci i
v individuálních sportech jako je cyklistika, tenis, plavání, golf, jezdectví…
V závěru roku 2019, vyrazila část našich studentů na lyžařský zájezd do italských Alp
do oblasti Folgarie. Ubytováni byli v krásném hotelu nedaleko sjezdových tratí, odkud
vyráželi na zasněžené svahy.

V jazykovém vzdělávání se také neustále něco dělo. Kabinet jazyků zorganizoval pro naše
žáky školní kolo olympiády v anglickém jazyce, návštěvu divadelního představení v anglickém
a německém jazyce, podílel se na propagaci a organizaci prezentace agentury zajišťující
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získání stipendia pro studium na univerzitách v USA „Sport & University“, pomáhal
zorganizovat soutěž v cizích jazycích pro žáky základních škol (12. 2. 2020), atd.
Mezi další kulturní a sportovní akce, kterými se může škola pochlubit patří hokejový zápas
„Sportovka na ledě“ (20.1.2020), účast na projektu „Planeta Země“ (8. 1. 2020), adventní
zájezd do Drážďan do Muzea hygieny (4. 12. 2019), organizace odborných přednášek pro
naše žáky „Problematika AIDS“, „Finanční gramotnost v praxi“, návštěva interaktivní výstavy
„Totalita 1948 – 1989“ (24. 10. 2019), workshop „Formulace a prosazení názoru“ (13. 1.
2020) nebo dvě divadelní představení „Šelma sedlák“ Velké divadlo, muzikál „Josef a jeho
pestrobarevný plášť“ Nová scéna.

Škola hledí do budoucnosti. Mezi priority školy patří kromě jiného rozvoj kariérového
poradenství, podpora kompetencí k podnikavosti, rozvoj školy jako centra celoživotního
učení a také podpora inkluze.
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Letošní koronavirová krize, která podstatně omezila školní docházku, poukázala na nutnost
vybavení školy moderními IT prostředky. Nutno podtrhnout, že na to naše škola byla
připravena a rychle dokázala zareagovat na podmínky distanční výuky. Zkušenosti a poznatky
nasbírané v tomto období jsou příslibem do budoucna, ať už pro případnou další vlnu COVID
– 19, či pro jejich využívání v běžné prezenční výuce.

Datum zpracování zprávy: 9. 10. 2020

Datum projednání ve školské radě: 12. 10. 2020
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II. Výroční zpráva o hospodaření školy
Přehled o hospodaření k 31. 12. 2019 (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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19 445 324
6 271 834
763 806
12 409 683
244 800
119 535 443
12 398 012
323 992
3 276 371
117 599
0
3 419 469

