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Projednání výroční zprávy o činnosti školy 

 

 

 

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 byla předložena Školské radě na jejím 

zasedání dne 11. 10. 2021 a ta dne 11. 10. 2021 výroční zprávu schválila.  

 

 

 Ing. Petr Foltýn, v. r.   
 předseda Školské rady 
 
  



 

3 
 

Obsah 
 

1. Základní údaje o škole a hlavní cíle ................................................................................ 5 

I. Základní údaje................................................................................................................... 5 

II. Hlavní cíle ....................................................................................................................... 10 

2. Přehled učebních a studijních oborů............................................................................. 11 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy ............................................ 12 

4. Údaje o přijímacím řízení .............................................................................................. 13 

I. kolo přijímacího řízení pro školni rok 2021/2022 (vyhlášeno 20. 1. 2021) ................. 13 

II. kolo přijímacího řízení pro školni rok 2021/2022 (vyhlášeno 3. 6. 2021) .................. 28 

II. kolo přijímacího řízení pro školni rok 2021/2022 (vyhlášeno 18. 6. 2021) ................ 34 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími 

programy a výsledky MZ, ZZ a výběrovém šetření ČŠI .................................................... 39 

1.) Zpráva o studijních výsledcích za I. pololetí školního roku 2020/2021 ................ 40 

2.) Zpráva o studijních výsledcích za II. pololetí školního roku 2020/2021............. 41 

3.) Porovnání studijních výsledků a absence žáků v I. a II. pololetí školního ......... 43 

roku 2020/2021 ................................................................................................................ 43 

4.) Porovnání studijních a učebních oborů ................................................................. 45 

5.) Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2020/2021 – Příčná ....................... 47 

6.) Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2020/2021 – Příčná ....................... 49 

7.) Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2020/2021 - Příčná ....................... 51 

8.) Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2020/2021 - Polská ....................... 52 

9.) Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2020/2021 - Polská ....................... 53 

10.) Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2020/2021 - Polská ....................... 54 

11.) Zpráva o závěrečných zkouškách konaných v červnu 2021 a náhradním, ........ 56 

opravném termínu září 2021 – Příčná 1108 ................................................................. 56 

12.) Zpráva o závěrečných zkouškách konaných v červnu 2021 a náhradním, ........ 58 

opravném termínu září 2021 – Polská 6 ....................................................................... 58 

6. Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů .............................................................. 60 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ............................................... 61 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti .................................................... 62 

9. Údaje o výsledcích inspekce ........................................................................................... 62 

10. Údaje o hospodaření školy ............................................................................................. 63 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ......................... 72 



 

4 
 

Projekty ve školním roce 2020/2021 .................................................................................. 72 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ............... 73 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů ....................................................................................................................................... 74 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi změstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ................................................................. 75 

15. Závěr ................................................................................................................................ 75 

Příloha č. 1 - Umístění žáků na soutěžích ............................................................................. 76 

Příloha č. 2 - Příprava a organizování soutěží ................................................................. 77 

Příloha č. 3 - Další aktivity školy ....................................................................................... 78 

Příloha č. 4 - Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání. ............................................................................................................... 79 

Příloha č. 5 - Platnost školních vzdělávacích programů ..................................................... 81 

Příloha č. 6 - Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ......... 83 

Příloha č. 7 .............................................................................................................................. 84 

Nově zahájené projekty ...................................................................................................... 84 

Příloha č. 8 .............................................................................................................................. 85 

Souhrnná statistika 1. pololetí školního roku 2020/2021 ................................................ 85 

 

Příloha č. 9 ………………………………………………………………………………..… 89 

    Souhrnná statistika 2. pololetí školního roku 2019/2020 …………………………...…. 89  

Příloha č. 10 ……………………………………………………………………..………….  93 

    Protokol - kontrola zřizovatelem …………………………………………………….…. 93 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

1. Základní údaje o škole a hlavní cíle 
 

I. Základní údaje 
 

 

IZO školy:        130 001 333     

Identifikátor právnické osoby:    600 171 299   

IČ:        00 57 59 33 

 

Ředitel školy:        Mgr. Pavel Chrenka, 
        který byl potvrzen ve funkci dne 15. 6. 2018  
        na další funkční období 

 

Statutární zástupce ředitele:     Ing. Božena Beránková 

Zástupce ředitele pro praktickou výuku:   Mgr. Dagmara Krömrová 

Zástupce ředitele pro teoretickou výuku:   Mgr. Jan Nikel 

Zástupce ředitele pro teoretickou výuku:   Ing. Božena Beránková 

Vedoucí učitelé odborného výcviku:   Mgr. Iveta Czakanová 

  Mgr. Petra  Chrenková Vítková 

        Mgr. Jaromíra Rychlíková  

Ekonom školy:      Ing. Svatopluk Mohyla  

Provozní technik:      p. Roman Olejník 

 

Webové stránky:    www.ss-ostrava.cz 

 

E-mailová adresa:    ss@ss-ostrava.cz  
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Údaje o Školské radě: 

 

Školská rada byla zřízena na základě usnesení Rady kraje č. 18/895 ze dne 13. července 
2005. 

 

Ve školním roce 2020/2021 se sešla Školská rada celkem 1 x. 

 

Členové školské rady:  

Ing. Petr Foltýn – předseda 

Mgr. Rostislav Besta  

Mgr. Simona Boháčová 

p. Libor Koblovský 

sl. Lenka Hejlová 

pí. Helena Stöhrová  

 

Zřizovatelem Střední školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace (dále 

jen škola) je Moravskoslezský kraj. S účinností od 1. 9. 2009 došlo ke sloučení Střední školy 

oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace, se Střední 

školou obchodní, Ostrava, příspěvkovou organizací, sídlící v Ostravě-Přívoze, Na Mlýnici 36. 

Od 1. 9. 2013 došlo k přestěhování z budovy v Ostravě-Přívoze, Na Mlýnici 36 do budovy 

Obchodní akademie v Ostravě-Porubě, Polská 6. Jedná se o výpůjčku.  

V budovách Příčná 1108 a Polská 6 probíhá teoretické vyučování. Praktické vyučování probíhá 
na dalších 3 odloučených pracovištích (ul. Otakara Jeremiáše 1986 v Ostravě-Porubě, Patrice 

Lumumby 2444 v Ostravě-Zábřehu a na ulici Polská 8 v Ostravě-Porubě).  Škola má zázemí 

několika budov s běžnými třídami, odbornými učebnami i salony. Praktické vyučování probíhá 
také na smluvních pracovištích. 

Škola rovněž zajišťuje dálkovou formu studia. V rámci získávání nových či doplňujících 

poznatků organizuje škola přednášky a besedy s tématikou, která doplňuje vzdělávání žáků, 

pomáhá jim v  orientaci ve společnosti (aktivizační trendy).  

SŠ plynule navazuje na tradice v oborech služeb a obchodu, avšak teoretické a praktické výuce 

se snaží dát ucelenější a propracovanější program.  
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Praktická výuka žáků probíhá na odloučených pracovištích školy: 

Odloučené pracoviště OP1 - obor Masér sportovní a rekondiční  

Ostrava-Poruba, ul. O. Jeremiáše 1986 

 

Odloučené pracoviště OP2 - obor Kadeřník    

Ostrava-Zábřeh, ul. P. Lumumby 2444 a Ostrava-Poruba, ul. O. Jeremiáše 1986 

 

Odloučené pracoviště OP3 - obor Fotograf       

Ostrava-Poruba, ul. O. Jeremiáše 1986 

 

Odloučené pracoviště OP4 - obor Kosmetické služby   

Ostrava-Poruba, ul. O. Jeremiáše 1986 

 

Odloučené pracoviště OP5 a OP6 – obor Aranžér a Prodavač 

Ostrava-Poruba, ul. Polská 8 

 

V rámci celoživotního vzdělávání SŠ zabezpečuje rekvalifikační kurzy v oboru kadeřník 

a profesní kvalifikace - Švadlena, Zhotovování dámských kostýmů a plášťů, Šička 

interiérového vybavení, Zhotovování sukní, halenek a šatů, Kosmetička, Vizážistka, 

Fotoreportér, Sportovní masáže 

Nedílnou součástí života školy jsou účasti na různých výstavách a soutěžích z oborů činnosti, 

v nichž SŠ dosahuje velmi dobrých výsledků. 
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Pozitiva školy: 

 zájem učitelů o DVPP 

 spolupráce mezi školami stejného nebo podobného zaměření – Vizovice, Jihlava, 

Žilina, Brno, České Budějovice, Lanškroun, Havířov, Katovice, Czeszyn 

 úspěšná reprezentace školy v regionálních i v celostátních soutěžích odborných 

dovedností 

 aktivizační trendy v metodách a formách výchovy a vzdělávání ve středních školách 

 zapracování témat prevence sociálně patologických jevů do vzdělávacího procesu 

 zapracování předmětu Úvod do světa práce 

 tvorba skript pedagogů pro potřebu školy 

 zapojení do projektu Kvalita   

 zapojení do projektu Erasmus + program mobility 

 velmi dobrá dostupnost co se týká dopravy 

 kvalitně zajištěny prostory pro teoretickou i praktickou výuku 

 zapojení do ESF 

 kvalitní zpracování ŠVP 

 zajištění internetu na všech pracovištích školy 

 centrum celoživotního vzdělávání  

 zvládnutí distanční výuky 
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Negativa školy: 

 pomalá obnova materiálního fondu 

 nízký počet pedagogů – mužů – v pedagogickém sboru 

 nedostatek provozních prostředků na nákup materiálů pro odborný výcvik 

 slabé studijní výsledky u studijních oborů  

 velmi malá účast rodičů na třídních schůzkách 

 na studijní obory se dostávají žáci s horším studijním prospěchem 
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II. Hlavní cíle 
 
1. Zdokonalování vzdělávacího programu školy, rozvoj žákovy osobnosti 

2. Upřednostnění týmové práce 

3. Efektivní systémy komunikace a výměny informací 

4. Zajištění ekonomické prosperity školy 

5. Osobní odpovědnost každého pracovníka na výsledcích školy 

6. Zvyšování kvality všech spolupracovníků školy 

7. Budování silné pozitivní image školy 

8. Propagace a angažovanost školy 

9. Zdokonalování a hledání nových forem doplňkové činnosti 

10. Nábor nových žáků pro školní rok 2022/2023 

11. Zdokonalení spolupráce třídního učitele – učitele odborného výcviku 

12. Zdokonalení práce třídního učitele se třídou 

13. Zajištění výkonnějších počítačů pro výuku  

14. Zajištění výchovně vzdělávacích akcí pro žáky a studenty mimo vyučování 

15. Spolupráce s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje – odborem školství, mládeže 

 a tělovýchovy, Českou školní inspekcí Ostrava, úřady práce, Úřadem městského 

 obvodu Ostrava-Poruba a sociálními partnery 

16. Spolupráce s odbory  

17. Zajištění a spolupráce se sponzory 

18. Zvelebování budovy školy popřípadě jejího okolí v rámci finančních možností 

19. Pokračování a prohlubování environmentálního programu školy 

20. Prohlubování spolupráce škol na úrovni příhraničních regionů (Slovensko, Polsko) 

21. Zdokonalování výuky civilní ochrany mezipředmětově (chemie, TV, biologie, 

 občanská výchova) 

22. Zajištění a zdokonalování strategie prevence sociálně patologických jevů a prevence  

a řešení šikanování 

23. Zajištění postupu při práci ve vyučování se žáky se specifickými poruchami učení 

24. Realizace projektu Erasmus + program mobility  

25. Spolupráce s partnerskými školami Vizovice, Jihlava, Brno, České Budějovice, 

 Lanškroun, Havířov 

26. Zapojení do ESF  

27. Práce na projektech EU 

28.  Zvládnutí distanční výuky   
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2. Přehled učebních a studijních oborů 

 
Přehled oborů vzdělání ve školním roce 2020/2021 

 

 

3leté – ukončené výučním listem  

Aranžér (Propagace a reklama)      66-52-H/01  

Kadeřník (Kadeřník, kadeřnice)       69-51-H/01 

Prodavač (Prodavač-všeobecné zboží, Prodavač-elektrotechnické zboží) 66-51-H/01  

 

 

4leté - ukončené maturitní zkouškou  

Ekonomika a podnikání (Management obchodních firem a sportovních klubů) 63-41-M/01 

Fotograf    (Multimediální technik – fotograf)   34-56-L/01  

Kosmetické služby   (Kosmetické služby)     69-41-L/01  

Masér sportovní a rekondiční  (Masér sportovní a rekondiční)   69-41-L/02 

 

 

2leté – nástavbové studiu – DENNÍ forma – ukončené maturitní zkouškou 

Podnikání  (Podnikání)        64-41-L/51  

 

 

3leté – nástavbové studium – DÁLKOVÁ forma – ukončené maturitní zkouškou 

Podnikání  (Podnikání)        64-41-L/51 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Zaměstnanci dle dosaženého vzdělání 

 

a) Pedagogičtí pracovníci 
 

VŠ 

magisterské 
VŠ 

bakalářské VOŠ ÚS s MZ ÚS s VL DPS Nad 50 let 

62 3 0 14 0 35 44 

 
 

b) Provozní pracovníci 
 

VŠ 

magisterské 
VŠ 

bakalářské VOŠ ÚS s MZ ÚS s VL Základní 

5 2 0 6 9 1 
 

 

Přesný stav zaměstnanců k 31. 8. 2021 
 

  Ostatní 

pracovníci 
Pedagogičtí 

pracovníci Celkem 

Přepočtený stav 20,453 77,366 97,819 

Fyzický stav 23 80 103 
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4. Údaje o přijímacím řízení 
 

I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 (vyhlášeno 20. 1. 2021) 
 
Příkaz ředitele č. 1  ze dne 20. ledna 2021 

 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve školním roce  2020/2021 
 
 Ředitel Střední školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace, 

na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 

č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky 

č. 243/2017 Sb.; ve znění vyhlášky 244/2018 Sb.; nařízením vlády 

č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nařízení vlády“); opatřením obecné 
povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, (dále také 

„MŠMT“), č.j. : MSMT-43073/2020-3, kterým se upravují podmínky konání přijímacího 

řízení ve školním roce 2020/2021. a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení 
do prvních ročníků pro školní rok 2021/2022 a stanoví: 
 

 počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání, 
 kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo přijímacího řízení. 

 
Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení 

do 1. března 2021.  
 
Přijímací zkouška se u 3letých oborů vzdělání s výučním listem NEKONÁ. 
 
Žáci do 3letých vzdělávacích oborů ukončených výučním listem (Prodavač, Aranžér, Kadeřník) 

budou přijati na základě prospěchu na základní  škole (viz kritéria pro jednotlivé obory, které 

jsou uvedeny  níže). 
 
Přijímací řízení proběhne bez účasti uchazečů.  
 
Dne 22. 4. 2021  zasedne komise ve složení : 

 Ředitel školy 
 Zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování  
 Zástupce ředitele školy pro praktické vyučování 
 Výchovný poradce 
 Studijní referent 

 
Komise provede kontrolu  přidělených bodů a seřazení uchazečů dle prospěchu na základní 

škole.  
Výsledky budou zveřejněny v průběhu dne 22. 4. 2021 na webových stránkách školy.  
 
Písemné rozhodnutí ředitele s výsledkem přijímacího řízení  bude zasláno pouze nepřijatým 

uchazečům!!! 
 
Pro všechny 3leté obory vzdělání ukončené výučním listem je požadován lékařský posudek.  
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Uchazeči  o obory vzdělání s maturitní zkouškou, budou konat Jednotnou přijímací 

zkoušku (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) , která je stanovena na základě § 60 odst. 5 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Na základě opatření obecné povahy  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky, (dále také „MŠMT“), č.j.: MSMT-43073/2020-3, kterým se upravují podmínky 
konání přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021, může ředitel stanovit, že v přijímacím 

řízení pro školní rok 2021/2022 se Jednotná přijímací zkouška nekoná v případě, že počet 

přihlášek podaných do daného oboru vzdělávání ukončeného maturitní zkoušku je nižší nebo 

roven počtu předpokládanému počtu přijímaných uchazečů. 
 
Rozhodne-li ředitel školy o nekonání stanovených přijímacích zkoušek, zveřejní tuto informaci 
nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně, nejpozději však 
do 19. března 2021, tuto informaci sdělí uchazečům o vzdělání. 
 
Termíny JPZ : 

1. termín - pondělí 12. dubna 2021 
2. termín – úterý 13. dubna 2021 

 
Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče do 28. dubna 2021. Škola je povinna zveřejnit 

výsledky přijímacího řízení do 2 pracovních dní od zpřístupnění. 
 
Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů dostavit k jednotné přijímací zkoušce a svoji 

nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3. pracovních dnů od data řádné JPZ bude pozván 
k náhradnímu termínu JPZ, který je stanoven na 12. a 13. května 2021.  
Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče z náhradního termínu JPZ do 19. května 2021. Škola 

je povinna zveřejnit výsledky přijímacího řízení do 2 pracovních dní od zpřístupnění. 
 
Uchazeči se do celkového hodnocení jednotné zkoušky započítává lepší výsledek písemného 

testu z předmětu Český  jazyk a literatura a písemného testu z předmětu Matematika a její 
aplikace. Z tohoto důvodu  a na základě odstavec VI. a VII., opatření obecné povahy  

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, (dále také „MŠMT“), 

č.j.: MSMT-43073/2020-3, kterým se upravují podmínky konání přijímacího řízení ve školním 

roce 2020/2021 všichni uchazeči, kteří budou konat JPZ budou pozvání na oba termíny JPZ, 
a to i v případě, že na druhý obor uvedený na přihlášce ke studiu JPZ není požadována. 
 
 

1) Dodatek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami musí doložit doporučení školského 

poradenského zařízení ( dále jen ŠPZ) současně s přihláškou, nejpozději však do 1. března 
2021.  
 
Na základě doporučení ŠPZ a  v souladu s § 60b odst. (4) školského zákona rozhodne ředitel 

školy  o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky (např. navýšení limitu, 

kompenzační pomůcky, využití služeb podporující osoby atd. ).  
 
 



 

15 
 

2) Dodatek pro cizince: 
Uchazeči, kteří základní vzdělání ukončili v zahraničí, doloží přihlášku ke studiu včetně 

nostrifikovaného překladu vysvědčení z posledních dvou ročníku základní školy v zahraničí  
do 1. března 2021.   
 
V souladu s § 60b odst. (5) školského zákona: Uchazeči - cizinci, na které se vztahuje § 20, 
odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku z předmětu Český jazyk a literatura. 3 členná 
komise jmenovaná ředitelem školy ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná 

pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, a stanoví počet bodů v rozmezí 0 - 50. 
 
Zdravotní způsobilost ke studiu žák doloží na přihlášce ke studiu nebo na zvláštním formuláři, 
který je k dispozici na webových stránkách školy www.ss-ostrava.cz   
 
Obory pro které je požadován lékařský posudek: 
Kosmetické služby 
Fotograf 
Masér sportovní a rekondiční 
Kadeřník 
Aranžér 
Prodavač 
 
Obory bez požadavku lékařského posudku: 
Ekonomika a podnikání 
Nástavbové studium Podnikání – denní i dálková forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ss-ostrava.cz/
http://www.ss-ostrava.cz/
http://www.ss-ostrava.cz/
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POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ   PRO ŠKOLNÍ ROK 
2021/2022  

 
 
Obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou – výuční  list  
 
69-51-H/01  KADEŘNÍK      48 uchazečů  
66-52-H/01  ARANŽÉR      30  uchazečů  
66-51-H/01  PRODAVAČ -  zaměření všeobecný   28  uchazečů 
66-51-H/01  PRODAVAČ –  zaměření - elektrotechnický  12  uchazečů 
 
Přijímací zkoušky se nekonají, termín přijímacího řízení je stanoven na čtvrtek  22. 

dubna 2021 -  bez účasti uchazečů. 
 
 
Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou  
 
69-41-L/01   KOSMETICKÉ SLUŽBY – denní forma  26 uchazečů 
69-41-L/02   MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ  30 uchazečů 
34-56-L/01   FOTOGRAF      30  uchazečů  
63-41-M/01  EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ   30  uchazečů  
(Management obchodních firem a sportovních klubů) 
 
1. řádný termín přijímací zkoušky je stanoven na    pondělí 12. dubna 2021.  
2. řádný termín přijímací zkoušky je stanoven na úterý 13. dubna 2021. 
 
 
2-letý nástavbový obor  vzdělání ukončený maturitní zkouškou – denní forma 
 
64-41-L/51  PODNIKÁNÍ      60 uchazečů 
 
1. řádný termín přijímací zkoušky je stanoven na    pondělí 12. dubna 2021.  
2. řádný termín přijímací zkoušky je stanoven na úterý 13. dubna 2021. 
 
 
3-letý nástavbový obor  vzdělání ukončený  maturitní zkouškou – dálková forma 
 
64-41-L/51  PODNIKÁNÍ      60 uchazečů 
 
1. řádný termín přijímací zkoušky je stanoven na    pondělí 12. dubna 2021.  
2. řádný termín přijímací zkoušky je stanoven na úterý 13. dubna 2021. 
 
 
Škola si vyhrazuje právo na změnu v počtu volných míst, a to v návaznosti na možné žádosti 
o přerušení studia (např. ze zdravotních důvodů) s požadavkem nástupu 1. 9. 2021. 
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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  
PRO ABSOLVENTY  ZÁKLADNÍCH  ŠKOL A OSTATNÍ UCHAZEČE 

VE ŠKOLNÍM  ROCE 2020/2021 
 
Tato kritéria platí pro 1. kolo přijímacího řízení. Pro 2. kolo (popřípadě další kola) budou 

stanovena nová kritéria.  
 

I.  
Kosmetické služby  69-41-L/01 

- 4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou 

 
 Předpokládaný počet přijímaných žáků bude 26 
 

Algoritmus bodového hodnocení: 
 přijímací zkoušky z jazyka českého....................... max. 50 bodů 
 přijímací zkoušky z matematiky .............................max. 50 bodů  
 průměrný prospěch na ZŠ ...................................... max. 60 bodů 

(průměr ze ZŠ bude vypočítán ze součtu průměrů – za I. pololetí 8. třídy a za I. pololetí 9.třídy) 
Celkem ............................................................................... max. 160 bodů 

 
Průměrný prospěch ze ZŠ 

bez známky z chování 
Body  

za průměrný prospěch na ZŠ. 
 1,00 60 

                Od 1,01 do 1,20 50 
                Od 1,21 do 1,40 40 
                Od 1,41 do 1,80 35 
                Od 1,81 do 2,10 30 
                Od 2,11 do 2,30 25 
                Od 2,31 do 2,50 20 
                Od 2,51 výše  15 

Chybějící hodnocené pololetí                - 20 
Nehodnocen z vyuč. předmětu *                              - 5 

*) Pokud je žák v I. pololetí 9. třídy ZŠ nehodnocen a nedodá známku z doklasifikace do termínu  9. 4. 2021. 
 

Přijato bude 26 uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím.  
 
Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů rozhoduje  
průměrná známka z: 

1. Českého jazyka,  
2. Cizího jazyka  

Pokud nastane opět rovnost bodů, rozhoduje průměrná známka z matematiky. 
 
Pro obor vzdělání Kosmetické služby je nutné lékařské potvrzení !!! 
 
 
Žákům se speciálním vzdělávacími potřebami (SVP), kteří budou mít u přihlášky doložen 

posudek školského poradenského zařízení (ŠPZ), budou podmínky přijímacího řízení 

upraveny dle doporučení ŠPZ.  
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II.  

Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02  
- 4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou 

 
 

 Předpokládaný počet přijímaných žáků bude  30  
 
Algoritmus bodového hodnocení: 

 přijímací zkoušky z jazyka českého....................... max.   50 bodů 
 přijímací zkoušky z matematiky ............................ max.  50 bodů  
 průměrný prospěch na ZŠ ...................................... max.  60 bodů 

(průměr ze ZŠ bude vypočítán ze součtu průměrů – za I. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy) 
Celkem ............................................................................... max. 160 bodů 

 
Průměrný prospěch ze ZŠ 

bez známky z chování 
Body  

za průměrný prospěch na ZŠ. 
 1,00 60 

                Od 1,01 do1,20 50 
                Od 1,21 do 1,40 40 
                Od 1,41 do 1,80 35 
                Od 1,81 do 2,10 30 
                Od 2,11 do 2,30 25 
                Od 2,31 do 2,50 20 
                Od 2,51 výše  15 

Chybějící hodnocené pololetí                - 20 
Nehodnocen z vyuč. předmětu *                              - 5 

*) Pokud je žák v I. pololetí 9. třídy ZŠ nehodnocen a nedodá známku z doklasifikace do termínu  9. 4. 2021. 
 
Přijato bude 30 uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím.  
 
Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů rozhoduje  
průměrná známka z: 

1. Českého jazyka 
2. Cizího jazyka 

Pokud nastane opět rovnost bodů, rozhoduje průměrná známka z matematiky. 
 
Pro obor vzdělání Masér sportovní a rekondiční je nutné lékařské potvrzení !!! 
 
Žákům se speciálním vzdělávacími potřebami (SVP), kteří budou mít u přihlášky doložen 

posudek školského poradenského zařízení (ŠPZ), budou podmínky přijímacího řízení 

upraveny dle doporučení ŠPZ.  
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III.  
Fotograf 34-56-L/01  

- 4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou 
 

 
 Předpokládaný počet přijímaných žáků bude  30 

 
Algoritmus bodového hodnocení: 

 přijímací zkoušky z jazyka českého....................... max. 50 bodů 
 přijímací zkoušky z matematiky ............................ max. 50 bodů  
 průměrný prospěch na ZŠ ...................................... max. 60 bodů 

(průměr ze ZŠ bude vypočítán ze součtu průměrů – za I. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy) 
Celkem ............................................................................... max. 160 bodů 

 
Průměrný prospěch ze ZŠ 

bez známky z chování 
Body  

za průměrný prospěch na ZŠ. 
 1,00 60 

Od 1,01 do  1,20 50 
Od 1,21 do 1,40 40 
Od 1,41 do 1,80 35 
Od 1,81 do 2,10 30 
Od 2,11 do 2,30 25 
Od 2,31 do 2,50 20 

                 Od 2,51 výše 15 
Chybějící hodnocené pololetí                - 20 

Nehodnocen z vyuč. předmětu *                              - 5 
*) Pokud je žák v I. pololetí nehodnocen a nedodá známku z doklasifikace do termínu  9. 4. 2021. 

 
Přijato bude 30 uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím.  
 
Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů rozhoduje  
průměrná známka z: 

1. Fyzika 
2. Cizí jazyk 

Pokud nastane opět rovnost bodů, rozhoduje průměrná známka z matematiky. 
 
Pro obor vzdělání Fotograf je nutné lékařské potvrzení !!! 
 
Žákům se speciálním vzdělávacími potřebami (SVP), kteří budou mít u přihlášky doložen 

posudek školského poradenského zařízení (ŠPZ), budou podmínky přijímacího řízení upraveny 
dle doporučení ŠPZ.  
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IV. 

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 
(Management obchodních firem a sportovních klubů)   

- 4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou 
 

 
 Předpokládaný počet přijímaných žáků bude  30. 

 
Algoritmus bodového hodnocení: 

 přijímací zkoušky z jazyka českého....................... max. 50 bodů 
 přijímací zkoušky z matematiky ............................ max. 50 bodů  
 průměrný prospěch na ZŠ ...................................... max. 60 bodů 

(průměr ze ZŠ bude vypočítán ze součtu průměrů – za I. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy) 
Celkem ............................................................................... max. 160 bodů 

 
Průměrný prospěch ze ZŠ 

bez známky z chování 
Body  

za průměrný prospěch na ZŠ. 
 1,00 60 

Od 1,01 do  1,20 50 
Od 1,21 do 1,40 40 
Od 1,41 do 1,80 35 
Od 1,81 do 2,10 30 
Od 2,11 do 2,30 25 
Od 2,31 do 2,50 20 

                 Od 2,51 výše 15 
Chybějící hodnocené pololetí                    - 20 

Nehodnocen z vyuč. předmětu *                                    - 5 
*) Pokud je žák v I. pololetí 9. třídy ZŠ nehodnocen a nedodá známku z doklasifikace do termínu  9. 4. 2021. 

 
Přijato bude 30  uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím.  
 
Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů rozhoduje  
průměrná známka z: 

1. Českého jazyka 
2. Cizího jazyka 

Pokud nastane opět rovnost bodů, rozhoduje průměrná známka z matematiky. 
 
Pro obor vzdělání Ekonomika a podnikání není nutné  lékařské potvrzení. 
 
Žákům se speciálním vzdělávacími potřebami (SVP), kteří budou mít u přihlášky doložen 

posudek školského poradenského zařízení (ŠPZ), budou podmínky přijímacího řízení 

upraveny dle doporučení ŠPZ.  
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V. 
Kadeřník  69-51-H/01  

- 3letý obor vzdělání ukončený výučním listem 
 
 
 

 Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek 
 Předpokládaný počet přijímaných žáků bude  48 
 Bodové hodnocení prospěchu ze základní školy 

(průměr za I. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy)  
 

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje 

jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Hodnocení pořadí uchazečů bude 

vycházet z konkrétně dosaženého průměru ze všech předmětů. Jedná se o poslední tři 

klasifikační období, a to za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. 

Každé pololetí bude hodnoceno samostatně. 
 

Průměrný prospěch 
- bez známky 

z chování 

Body 
1. pololetí  

8. třídy 

Body 
1. pololetí  

9. třídy 

Body 
celkem 

 1,00 30 30 60 
Od 1,01 do  1,20 26 26 52 

      Od 1,21 do 1,40 22 22 44 
Od 1,41 do 1,80 18 18 36 
Od 1,81 do 2,10 14 14 28 
Od 2,11 do 2,30 10 10 20 
Od 2,31 do 2,50  6  6 12 
Od 2,51 do 2,80  3 3 6 

Chybějící hodnocené pololetí -30 - 30 -60 
*Nehodnocen z vyuč. předmětu  -6 -6 -12 

*) Pokud je žák v I. pololetí 9. třídy ZŠ nehodnocen a nedodá známku z doklasifikace do termínu  9. 4. 2021. 
 
Přijato bude  48  uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím a jejich počet bodů 

za hodnocené období nebude v záporných číslech.   
 
Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů rozhoduje  
průměrná známka z: 
1. Chemie 
2. Výtvarné výchovy 
Pokud nastane opět rovnost bodů, rozhoduje průměrná známka z cizího jazyka a při opětovné 

shodě se vypočítá průměr z průměru za jednotlivá pololetí.  
 
 
Pro obor vzdělání Kadeřník je nutné lékařské potvrzení !!! 
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VI. 

Aranžér 66-52-H/01  
- 3letý obor vzdělání ukončený výučním listem 

 
 
 

 Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek 
 Předpokládaný počet přijímaných žáků bude  30 
 Bodové hodnocení prospěchu ze základní školy 

(průměr za I. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy)  
 

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje 

jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Hodnocení pořadí uchazečů bude 

vycházet z konkrétně dosaženého průměru ze všech předmětů. Jedná se o poslední tři 

klasifikační období, a to za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. 

Každé pololetí bude hodnoceno samostatně. 
 

 
Průměrný prospěch 

- bez známky 
z chování 

Body 
– 1. pololetí 

8. třídy 

Body 
– 1. pololetí 

9. třídy 

Body 
celkem 

1,00 30 30 60 
Do  1,40 26 26 52 
Do 1,80 22 22 44 
Do 2,10 18 18 36 
Do 2,30 14 14 28 
Do 2,50 10 10 20 
Do 2,90 6 6 12 
Nad 2,90 2 2 4 

Absence cizího j. - 6 - 6 -12 
Nehodnocen *) - 6 - 6 - 12 

  *) Pokud je žák v I. pololetí 9. třídy ZŠ nehodnocen a nedodá známku z doklasifikace do termínu  9. 4. 2021. 
 
Přijato bude  30 uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím.  
 
Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů rozhoduje  
průměrná známka z: 
1. Cizí jazyk 
2. Výtvarné výchovy 
Pokud nastane opět rovnost bodů, rozhoduje průměrná známka z matematiky a při opětovné 

shodě se vypočítá průměr z průměru za jednotlivá pololetí.  
 
Pro obor vzdělání Aranžér je nutné lékařské potvrzení!!! 
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VII. 

Prodavač 66-51-H/01  
- 3letý obor vzdělání ukončený výučním listem 

Zaměření – všeobecné 
 
 

 Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek 
 Předpokládaný počet přijímaných žáků bude  28  
 Bodové hodnocení prospěchu ze základní školy 

(průměr za I. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy)  
 

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje 

jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Hodnocení pořadí uchazečů bude 

vycházet z konkrétně dosaženého průměru ze všech předmětů. Jedná se o poslední tři 

klasifikační období, a to za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. 
Každé pololetí bude hodnoceno samostatně. 
 

 
Prospěch 
- bez známky 
z chování 

Body 
– 1. pololetí 
8. třídy 

Body 
– 1. pololetí 
9. třídy 

Body 
celkem 

1,00 30 30 60 
Do  1,40 26 26 52 
Do 1,80 22 22 44 
Do 2,10 18 18 36 
Do 2,30 14 14 28 
Do 2,50 10 10 20 
Do 2,90 6 6 12 
Do 3,00 4 4 8 
Nad 3,00 2 2 4 

Absence cizího j. - 6 - 6 -12 
Nehodnocen *) - 6 - 6 - 12 

 *) Pokud je žák v I. pololetí 9. třídy ZŠ nehodnocen a nedodá známku z doklasifikace do termínu  9. 4. 2021. 
 
 
Přijato bude  28  uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím.   
 
Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů rozhoduje  
průměrná známka z: 
1. Český jazyk 
2. Cizí jazyk 
Pokud nastane opět rovnost bodů, rozhoduje průměrná známka z matematiky a při opětovné 

shodě se vypočítá průměr z průměru za jednotlivá pololetí.  
 

Pro obor vzdělání Prodavač je nutné lékařské potvrzení !!! 
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VIII. 
Prodavač 66-51-H/01  

- 3letý obor vzdělání ukončený výučním listem 
zaměření – elektrotechnické zboží 

 
 

 Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek 
 Předpokládaný počet přijímaných žáků bude   12 
 Bodové hodnocení prospěchu ze základní školy 

(průměr za I. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy)  
 

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje 

jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Hodnocení pořadí uchazečů bude 

vycházet z konkrétně dosaženého průměru ze všech předmětů. Jedná se o poslední tři 

klasifikační období, a to za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. 

Každé pololetí bude hodnoceno samostatně. 
 
 

Prospěch 
- bez známky 

z chování 

Body 
– 1. pololetí 

8. třídy 

Body 
– 1. pololetí 

9. třídy 

Body 
celkem 

1,00 30 30 90 
Do  1,40 26 26 78 
Do 1,80 22 22 66 
Do 2,10 18 18 54 
Do 2,30 14 14 42 
Do 2,50 10 10 30 
Do 2,90 6 6 18 
Do 3,00 4 4 12 
Nad 3,00 2 2 6 

Absence cizího j. - 6 - 6 -18 
Nehodnocen *) - 6 - 6 - 18 

*) Pokud je žák v I. pololetí 9. třídy ZŠ nehodnocen a nedodá známku z doklasifikace do termínu  9. 4. 2021. 
 
Přijato bude  12 uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím.   
Pokud škola nenaplní   elektrotechnické zaměření  oboru Prodavač alespoň 10 žáky, nebude se 

zaměření  otevírat a přijatí žáci se převedou do oboru Prodavač – všeobecné zaměření.  
 
Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů rozhoduje  
průměrná známka z: 
1. Český jazyk 
2. Cizí jazyk 
Pokud nastane opět rovnost bodů, rozhoduje průměrná známka z matematiky a při opětovné 

shodě se vypočítá průměr z průměru za jednotlivá pololetí.  
 

Pro obor vzdělání Prodavač je nutné lékařské potvrzení !!! 
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NÁSTAVBOVÉ FORMY STUDIA 
 

 K nástavbovému studiu mohou být přijati uchazeči, kteří mají výuční list nebo výuční 

list s vysvědčením o závěrečné zkoušce – získali střední vzdělání s výučním listem 
z 3letého oboru vzdělání v denní formě.  

 Uchazeč k přihlášce doloží ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné 

zkoušce (pokud již ukončil 3letý obor vzdělání), ověřené kopie ročníkových 

vysvědčení anebo si nechá známky na druhé straně přihlášky potvrdit školou, na které 

3letý obor vzdělání absolvoval. ÚŘEDNĚ  OVĚŘENÉ KOPIE – tzn. ověření 

notářem, matrikou nebo Czechpoint (Česká pošta) 
 Pokud uchazeč nedoloží do 31.8.2021 ověřenou kopii, výučního listu a vysvědčení 

o závěrečné zkoušce bude jeho přijetí považováno za neplatné!!! 
 

IX. 
Podnikání 64-41-L/51 – denní forma studia 

- 2leté nástavbové studium 

 
 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů bude 60 

 
Algoritmus bodového hodnocení: 
 přijímací zkoušky z jazyka českého ....................... max. 50 bodů 
 přijímací zkoušky z matematiky ............................ max. 50 bodů  
 průměrný prospěch na SŠ ...................................... max. 60 bodů 

 
Přijati budou uchazeči, kteří se umístí do 60. místa v pořadí uchazečů.  
 
Bodové hodnocení prospěchu ze střední školy: 
 U uchazečů, kteří získali nebo získají střední vzdělání s výučním listem standartním 

způsobem vzdělávání v příslušném oboru poskytujícím střední vzdělání s výučním 

listem, se hodnotí průměr ze součtu 3 průměrů vypočtených ze známek z vysvědčení 

za II. pololetí 1. ročníku, za II. pololetí ročníku 2. ročníku a za I. pololetí 3. ročníku 
ze všech povinných vyučovacích předmětů. Do průměru ze známek se nezapočítává 

známka z chování. 
 U uchazečů, kteří získali střední vzdělání s výučním listem způsobem dle ustanovení 

§ 113c nebo § 113d školského zákona, se hodnotí průměr vypočtený ze známek 
ze všech jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky uvedených na vysvědčení 
o závěrečné zkoušce.  

 
Průměrný prospěch ze SŠ 

bez známky z chování 
Body  

za průměrný prospěch na SŠ. 
 Od 1,00 do 1,20 60 
Od 1,21 do 1,40 50 
Od 1,41 do 1,60 40 
Od 1,61 do 1,90 35 
Od 1,91 do 2,20 30 
Od 2,21 do 2,50 25 
Od 2,51 do 2,80 20 

Od 2,81 výše 15 
                        Nehodnocen *                              - 25 

*) Pokud je žák v I. pololetí 3. ročníku nehodnocen a nedodá známku z doklasifikace do termínu  9. 4. 2021 
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Přijato bude  60 uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím.  
 

Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů bude dalším 
hodnotícím kritériem: 
1. Průměrná známka z českého jazyka a literatury 
2. Průměrná známka z cizího jazyka 

Pokud nastane opět rovnost bodů, rozhoduje průměrná známka z matematiky. 
 
Pro obor vzdělání Podnikání, denní forma není nutné lékařské potvrzení. 
 
 
 

X. 
Podnikání 64-41-L/51 – dálková forma studia 

- 3leté nástavbové studium  
 

 
 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů bude  60 

 
Algoritmus bodového hodnocení: 
 přijímací zkoušky z jazyka českého ....................... max. 50 bodů 
 přijímací zkoušky z matematiky ............................ max. 50 bodů  
 průměrný prospěch na SŠ ...................................... max. 60 bodů 
 
Přijati budou uchazeči, kteří se umístí do 60. místa v pořadí uchazečů.  
 
Bodové hodnocení prospěchu ze střední školy: 
 U uchazečů, kteří získali nebo získají střední vzdělání s výučním listem standartním  

způsobem vzdělávání v příslušném oboru poskytujícím střední vzdělání s výučním 

listem, se hodnotí průměr ze součtu 3 průměrů vypočtených ze známek z vysvědčení 

za II. pololetí 1. ročníku, za II. pololetí ročníku 2. ročníku a za I. pololetí 3. ročníku, 
ze všech povinných vyučovacích předmětů. Do průměru ze známek se nezapočítává 

známka z chování. 
 U uchazečů, kteří získali střední vzdělání s výučním listem způsobem dle ustanovení 

§ 113c nebo § 113d školského zákona, se hodnotí průměr vypočtený ze známek 
ze všech jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky uvedených na vysvědčení 
o závěrečné zkoušce.  

 
Průměrný prospěch ze SŠ 

bez známky z chování 
Body  

za průměrný prospěch na SŠ. 
                        Od 1,00 do 1,20 60 

Od 1,21 do 1,40 50 
Od 1,41 do 1,60 40 
Od 1,61 do 1,90 35 
Od 1,91 do 2,20 30 
Od 2,21 do 2,50 25 
Od 2,51 do 2,80 20 

                        Od 2,81 výše 15 
                        Nehodnocen *                                     - 25 

*) Pokud je žák v I. pololetí 3. ročníku nehodnocen a nedodá známku z doklasifikace do termínu  9. 4. 2021. 
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Přijato bude  60 uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím.  
 

Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů bude dalším 

hodnotícím kritériem: 
1. Průměrná známka z českého jazyka a literatury 
2. Průměrná známka z cizího jazyka 

Pokud nastane opět rovnost bodů, rozhoduje průměrná známka z matematiky. 
 
 
Pro obor vzdělání Podnikání, dálková forma není nutné lékařské potvrzení. 
 
 
Ostrava 20. ledna 2021 
 
 
 
Mgr. Pavel Chrenka 
ředitel střední školy 
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II. kolo přijímacího řízení pro školni rok 2021/2022 (vyhlášeno 3. 6. 2021) 
 

Příkaz ředitele č. 8 ze dne  3. června 2021 
 
 

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace v souladu s  § 59, 
§ 60, § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, 
v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a v souladu 
se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje II. kolo 

přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro obory vzdělání: 
 
 
I.   66-51-H/01 PRODAVAČ – VŠEOBECNÝ  –    7 VOLNÝCH MÍST 
-3LETÝ  OBOR VZDĚLÁNÍ UKONČENÝ  VÝUČNÍM   LISTEM 
 
 
II.   66-51-H/01 PRODAVAČ – ELEKTRO  –   7 VOLNÝCH MÍST 
-3LETÝ  OBOR VZDĚLÁNÍ UKONČENÝ  VÝUČNÍM   LISTEM 
 
 
III. 34-56-L/01 FOTOGRAF – 5 VOLNÝCH MÍST  
-4LETÝ OBOR VZDĚLÁVÁNÍ UKONČENÝ MATURITNÍ ZKOUŠKOU  
 
 
IV. 64-41-L/51 Podnikání – dálková forma –  26 volných míst 
-3LETÝ NÁSTAVBOVÝ OBOR VZDĚLÁNÍ UKONČENÝ MATURITNÍ ZKOUŠKOU  

 
Přijímací řízení proběhne dne 22. 6. 2021. bez účasti uchazečů - přijímací zkoušky 
se nekonají. 
 
 
Přihlášky ke studiu do II. kola výše uvedeného oboru zasílejte do 18. 6. 2021 na adresu 
 
    SŠ SLUŽEB A PODNIKÁNÍ 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ  
    POLSKÁ 6  

708 00  OSTRAVA-PORUBA 
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Kritéria přijímacího řízení: 
 

 
Tato kritéria platí pro 2. kolo přijímacího řízení.  
 

I. 
Prodavač 66-51-H/01  

- 3letý obor vzdělání ukončený výučním listem 
Zaměření – všeobecné 

 
 

 Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek 
 Předpokládaný počet přijímaných žáků bude  7 
 Bodové hodnocení prospěchu ze základní školy 

(průměr za I. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy)  
 

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje 

jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Hodnocení pořadí uchazečů bude 

vycházet z konkrétně dosaženého průměru ze všech předmětů. Jedná se o poslední tři 

klasifikační období, a to za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. 

Každé pololetí bude hodnoceno samostatně. 
 

 
Prospěch 
- bez známky 
z chování 

Body 
– 1. pololetí 
8. třídy 

Body 
– 1. pololetí 
9. třídy 

Body 
celkem 

1,00 30 30 60 
Do  1,40 26 26 52 
Do 1,80 22 22 44 
Do 2,10 18 18 36 
Do 2,30 14 14 28 
Do 2,50 10 10 20 
Do 2,90 6 6 12 
Do 3,00 4 4 8 
Nad 3,00 2 2 4 

Absence cizího j. - 6 - 6 -12 
Nehodnocen *) - 6 - 6 - 12 

 
Přijato bude 7   uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím.   
 
Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů rozhoduje  
průměrná známka z: 
1. Český jazyk 
2. Cizí jazyk 
Pokud nastane opět rovnost bodů, rozhoduje průměrná známka z matematiky a při opětovné 

shodě se vypočítá průměr z průměru za jednotlivá pololetí.  
 

Pro obor vzdělání Prodavač je nutné lékařské potvrzení !!! 
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II. 
Prodavač 66-51-H/01  

- 3letý obor vzdělání ukončený výučním listem 
zaměření – elektrotechnické zboží 

 
 

 Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek 
 Předpokládaný počet přijímaných žáků bude   7 
 Bodové hodnocení prospěchu ze základní školy 

(průměr za I. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy)  
 

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje 

jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Hodnocení pořadí uchazečů bude 

vycházet z konkrétně dosaženého průměru ze všech předmětů. Jedná se o poslední tři 

klasifikační období, a to za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. 

Každé pololetí bude hodnoceno samostatně. 
Prospěch 

- bez známky 
z chování 

Body 
– 1. pololetí 

8. třídy 

Body 
– 1. pololetí 

9. třídy 

Body 
celkem 

1,00 30 30 90 
Do  1,40 26 26 78 
Do 1,80 22 22 66 
Do 2,10 18 18 54 
Do 2,30 14 14 42 
Do 2,50 10 10 30 
Do 2,90 6 6 18 
Do 3,00 4 4 12 
Nad 3,00 2 2 6 

Absence cizího j. - 6 - 6 -18 
Nehodnocen *) - 6 - 6 - 18 

 
Přijato bude 7  uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím. 
   
Pokud škola nenaplní   elektrotechnické zaměření  oboru Prodavač alespoň 10 žáky, nebude se 

zaměření  otevírat a přijatí žáci se převedou do oboru Prodavač – všeobecné zaměření.  
 
Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů rozhoduje  
průměrná známka z: 
1. Český jazyk 
2. Cizí jazyk 
Pokud nastane opět rovnost bodů, rozhoduje průměrná známka z matematiky a při opětovné 

shodě se vypočítá průměr z průměru za jednotlivá pololetí.  
 

Pro obor vzdělání Prodavač je nutné lékařské potvrzení !!! 
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III.  
Fotograf 34-56-L/01  

- 4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou 
 

 
 Předpokládaný počet přijímaných žáků bude  5 
 Přijímací zkoušky se nebudou konat 
 Uchazeči  budou přijímání na základě prospěchu ze ZŠ  

 
Algoritmus bodového hodnocení: 

 průměrný prospěch na ZŠ ...................................... max. 60 bodů 
(průměr ze ZŠ bude vypočítán ze součtu průměrů – za I. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy) 

 
Průměrný prospěch ze ZŠ 

bez známky z chování 
Body  

za průměrný prospěch na ZŠ. 
 1,00 60 

Od 1,01 do  1,20 50 
Od 1,21 do 1,40 40 
Od 1,41 do 1,80 35 
Od 1,81 do 2,10 30 
Od 2,11 do 2,30 25 
Od 2,31 do 2,50 20 

                 Od 2,51 výše 15 
Chybějící hodnocené pololetí                    - 20 

Hodnocen stupněm nedostatečným                                     - 5 
 
Přijato bude 5  uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím.  
 
Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů rozhoduje  
průměrná známka z: 

1. Fyzika 
2. Cizí jazyk 

Pokud nastane opět rovnost bodů, rozhoduje průměrná známka z matematiky. 
 
Pro obor vzdělání Fotograf je nutné lékařské potvrzení !!! 
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IV. 
Podnikání 64-41-L/51 – dálková forma studia 

- 3leté nástavbové studium  
 

 
   INFORMACE K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY  
 

 Formulář přihlášky ke studiu si uchazeči mohou stáhnout z webových stránek školy 
www.ss-ostrava.cz 

 
 K nástavbovému studiu mohou být přijati uchazeči, kteří mají výuční list nebo výuční 

list s vysvědčením o závěrečné zkoušce – získali střední vzdělání s výučním listem 
z 3letého oboru  

 Uchazeč k přihlášce doloží ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné 

zkoušce (pokud již ukončil 3letý obor vzdělání), ověřené kopie ročníkových vysvědčení 

anebo si nechá známky na druhé straně přihlášky potvrdit školou, na které 3letý obor 

vzdělání absolvoval. OVĚŘENÉ KOPIE – tzn. ověření notářem, matrikou nebo 

Czechpoint (Česká pošta) 
 Pokud uchazeč nedoloží do 31.8.2021 ověřenou kopii, výučního listu a vysvědčení 

o závěrečné zkoušce bude jeho přijetí považováno za neplatné!!! 
 

 
 
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  
 
 Přijati budou uchazeči, kteří se umístí do 26. místa v pořadí uchazečů.  
 Předpokládaný počet přijímaných žáků bude   
 Přijímací zkoušky se nebudou konat 
 Uchazeči  budou přijímání na základě prospěchu na  SŠ  

 
Algoritmus bodového hodnocení: 
 průměrný prospěch na SŠ ...................................... max. 60 bodů 
 
 
Bodové hodnocení prospěchu ze střední školy: 
 U uchazečů, kteří získali nebo získají střední vzdělání s výučním listem standartním  

způsobem vzdělávání v příslušném oboru poskytujícím střední vzdělání s výučním 

listem, se hodnotí průměr ze součtu 3 průměrů vypočtených ze známek z vysvědčení 

za II. pololetí 1. ročníku, za II. pololetí ročníku 2. ročníku a za I. pololetí 3. ročníku, 
ze všech povinných vyučovacích předmětů. Do průměru ze známek se nezapočítává 

známka z chování. 
 U uchazečů, kteří získali střední vzdělání s výučním listem způsobem dle ustanovení 

§ 113c nebo § 113d školského zákona, se hodnotí průměr vypočtený ze známek 
ze všech jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky uvedených na vysvědčení 
o závěrečné zkoušce.  
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Průměrný prospěch ze SŠ 
bez známky z chování 

Body  
za průměrný prospěch na SŠ. 

                        Od 1,00 do 1,20 60 
Od 1,21 do 1,40 50 
Od 1,41 do 1,60 40 
Od 1,61 do 1,90 35 
Od 1,91 do 2,20 30 
Od 2,21 do 2,50 25 
Od 2,51 do 2,80 20 

                        Od 2,81 výše 15 
 
Přijato bude 26 uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím.  

 
Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů bude dalším 

hodnotícím kritériem: 
3. Průměrná známka z českého jazyka a literatury 
4. Průměrná známka z cizího jazyka 

Pokud nastane opět rovnost bodů, rozhoduje průměrná známka z matematiky. 
 
 
Pro obor vzdělání Podnikání, dálková forma není nutné lékařské potvrzení. 
 
 
 
Ostrava  4. června 2021 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Chrenka 
ředitel střední školy 
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II. kolo přijímacího řízení pro školni rok 2021/2022 (vyhlášeno 18. 6. 2021) 
 
 
Příkaz ředitele č. 9 ze dne  18. června 2021 
 

 
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace v souladu s  § 59, 
§ 60, § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, 
v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a v souladu se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje II. kolo 

přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro obor vzdělání: 
 
 
66-52-H/01 ARANŽÉR  –    9 VOLNÝCH MÍST 
-3LETÝ  OBOR VZDĚLÁNÍ UKONČENÝ  VÝUČNÍM   LISTEM 
 

 
Přijímací řízení proběhne dne 19. 8. 2021 bez účasti uchazečů - přijímací zkoušky 
se nekonají. 
 
Přihlášky ke studiu do II. kola výše uvedeného oboru zasílejte do 13. 8. 2021 na adresu 
 
    SŠ SLUŽEB A PODNIKÁNÍ 

PŘÍČNÁ 1108 
708 00  OSTRAVA-PORUBA 
 

Kritéria přijímacího řízení: 
 
Tato kritéria platí pro 2. kolo přijímacího řízení.  
 
 

VI. 
Aranžér 66-52-H/01  

- 3letý obor vzdělání ukončený výučním listem 
 
 
 

 Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek 
 Předpokládaný počet přijímaných žáků bude  9 
 Bodové hodnocení prospěchu ze základní školy 

(průměr za I. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy)  
 

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje 

jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Hodnocení pořadí uchazečů bude 

vycházet z konkrétně dosaženého průměru ze všech předmětů. Jedná se o poslední tři 

klasifikační období, a to za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. 

Každé pololetí bude hodnoceno samostatně. 
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Průměrný 

prospěch 
- bez známky 

z chování 

Body 
– 1. pololetí 

8. třídy 

Body 
– 1. pololetí 

9.třídy 

Body 
celkem 

1,00 30 30 60 
Do  1,40 26 26 52 
Do 1,80 22 22 44 
Do 2,10 18 18 36 
Do 2,30 14 14 28 
Do 2,50 10 10 20 
Do 2,90 6 6 12 
Nad 2,90 2 2 4 

Absence cizího j. - 6 - 6 -12 
Nehodnocen *) - 6 - 6 - 12 

                
 
Přijato bude  9 uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím.  
 
Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů rozhoduje  
průměrná známka z: 
1. Cizí jazyk 
2. Výtvarné výchovy 
Pokud nastane opět rovnost bodů, rozhoduje průměrná známka z matematiky a při opětovné 

shodě se vypočítá průměr z průměru za jednotlivá pololetí.  
 
Pro obor vzdělání Aranžér je nutné lékařské potvrzení!!! 
 
 
 
Ostrava  18. června 2021 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Chrenka 
ředitel střední školy 
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PROTOKOL -  Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 

1. kolo  - stav k 30. červnu 2021 

Obor Přihlášeni Přijati Nepřijati Odvolání  Vyhověno  
Autoremedurou 

ZL 
odevzdalo 
 

Odvolání 

předaná 

KÚ MSK   

Aranžér 
-denní forma 

 
72 

 
30 

 
42 

 
12 

 
12 

 
21 

 
0 

Kadeřník 
-denní forma 

 
159 

 
48 

 
111 

 
24 

 
24 

 
48 

 
0 

Prodavač 
-denní forma 

 
48 

 
28 

 
20 
 

 
7 

 
7 
 

 
23 

 
0 

Prodavač-
elektro 
-denní forma 

 
20 

 
12 

 

 
8 

 
2 

 
2 
 

 
5 

 
0 

Ekonomika a 
podnikání 
-denní forma 

 
60 

 
30 

 

 
20 

 
12 

 
12 

 

 
27 

 
0 

Fotograf 
-denní forma 

 
43 

 
30 

 
13 

 
11 

 
11 

 
25 

 
0 

Kosmetické 

služby 
-denní forma 

 
75 

 
28 

 
47 

 
17 

 
14 

 
28 

 
3 

Masér sp. a 

rekondiční 
-denní forma 

 
67 

 
30 

 
37 

 
18 

 
13 

 
30 

 
5 

Podnikání 
-denní forma 

 
72 

 
12 

 
60 

 
6 

 
6 

 
59 

 
0 

Podnikání 
-dálková 

forma 

 
38 

 
37 

 
1 

 
0 

 
0 
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 0 

 
Přijímací zkoušky proběhly dle zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky 394/2008 Sb. 

Za žáky, kteří neodevzdali v předepsaném termínu Zápisový lístek, byli dobíráni uchazeči, kteří se umístili tzv. 

pod čarou., a to na základě zákona 500/2004 Sb. – autoremedura.   
 
 
 
 
Mgr. Pavel Chrenka  -  ředitel SŠ  
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PROTOKOL - 2. KOLO 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022  

 
Obor Přihlášeni Přijati Nepřijati Odvolání 

podalo 
Přijato 

autoremadurovu 
ZL 
odevzdalo 
 

Odvolání 

podstoupená 

KÚ MSK 

Volná 

místa 

pro 
III. 
kolo 

Prodavač 
-všeobec. 
-denní 

forma 

8 7 1 0 0 4 0 0 

Prodavač 
-elektro 
-denní 

forma 

8 7 1 0 0 3 0 0 

Fotograf 
- denní 

forma 

4 4 0 0 0 1 0 0 

Podnikání 
-dálková 

forma 

25 25 0 0 0 25 0 0 

 
 
Přijímací řízení proběhlo dle zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
 
 
V Ostravě  dne  12. července 2021 
 
   
 
 
 
Mgr. Pavel Chrenka  - ředitel SŠ 
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PROTOKOL - 2. KOLO 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022  

 
Obor Přihlášeni Přijati Nepřijati Odvolání 

podalo 
Přijato 

autoremadurovu 
ZL 
odevzdalo 
 

Odvolání 

podstoupená 

KÚ MSK 

Volná 

místa 

pro III. 
kolo 

Aranžér  
-denní 

forma 

7 7 0 0 0 7 0 0 

 
 
Přijímací řízení proběhlo dle zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
 
 
 
V Ostravě  dne  31. srpna  2021 
 
    
 
 
Mgr. Pavel Chrenka  - ředitel SŠ     
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 

vzdělávacími programy a výsledky MZ, ZZ a výběrovém šetření ČŠI 
 + příloha č. 8, 9  

Cílem výuky je připravit žáky pro život a zvolený obor. V rámci přípravy pro život se snažíme 

rozvíjet žákovu osobnost - vést žáky k samostatnosti, osobní odpovědnosti, ke zdravému 

sebevědomí, k tomu, aby se naučili pracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi, respektovat 

i jiný odlišný názor, dále pak k jazykové vybavenosti, ke schopnosti vyhledávat informace na 

internetu, v literatuře a aplikovat je v praxi apod. 

 

Mezi profesní cíle patří především rutinní praxe ve zvoleném oboru, zájem učit se a vyhledávat 

nové věci ve vztahu ke zvolenému oboru, zapálení pro věc, ochotu a zájem pracovat 

individuálně i v týmu. 

 

Předpokladem úspěšného zvládnutí je ovšem zájem žáků o zvolený obor. 

Všechny uvedené cíle jsou vhodné a přiměřené vzhledem k předpokladům a schopnostem žáků. 

 

Do studijních výsledků bylo započítáno 38 tříd. 

 

Poznámka: Tento školní rok byl ovlivněn Covidovým stavem. 
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1.) Zpráva o studijních výsledcích za I. pololetí školního roku 2020/2021 
 + příloha č. 8 

  
 

Počet tříd, počet žáků  

  K datu 
30. 9. 

K datu 
26.1. 

% 
k 30. 9.  

% 
k 26. 1.  Stav 

Počet tříd ve škole 38 38 100,00 100,00 0 
Počet tříd - Příčná 23 23 60,53 60,53 0 
Počet tříd  - Polská 15 15 39,47 39,47 0 
Počet žáků ve škole 954 936 100,00 98,11  - 18 
Počet žáků - Příčná 560 555 58,70 39,29  - 5 
Počet žáků - Polská 394 381 41,29 40,70  - 13 
 
Komentář: 
Počet žáků se oproti datu k 30. 9. 2020 zmenšil jen o 18 žáků, z toho na Příčné o 5 žáků, Polské 

o 13 žáků k datu 26. 1.2021. 
 
 
 
Prospěch 
 
Ø prospěch  - škola 2,143 % 
Prospěli s vyznamenáním - škola 107 11,43 
Prospěli - škola 690 73,71 
Neprospěli - škola 27 2,88 
Nehodnocen 112 11,96 
 
Komentář:   
Nejlepšího studijního prospěchu na škole za 1. pololetí dosáhla třída F3 (fotograf) s průměrem 
1,75, pak následuje třída H3A (kadeřník) s průměrem 1,77 a třída H3B (kadeřník) s průměrem 
1,78.  
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Absence 

Zameškané hodiny Celkem  Na žáka 
Teorie celkem 27 732 29,628 
Z toho neomluvených   1 070 1,143 
Praxe celkem 13 706 14,643 
Z toho neomluvených   991 1,059 
Celkem 41 438 44,271 
Z toho neomluvených 2 061 2,202 
 
Komentář:  
Absenci nelze s minulým školním rokem relevantně hodnotit z důvodu Covid-19.  
Nejhorší omluvenou absenci má třída P3 (prodavač) – 2560 omluvených hodin,  
Nejnižší absenci zaznamenala třída EP2 (ekonomika a podnikání) - 555 omluvených hodin. 
 
 
 

2.) Zpráva o studijních výsledcích za II. pololetí školního roku 2020/2021 
 + příloha č. 9 

 

Počet tříd, počet žáků  

  K datu 
1. 2. 

K datu 
23. 6. 

% 
k 1. 2. 

% 
k 23. 6 

Stav 

Počet tříd ve škole 38 38 100,00 100,00 0 
Počet tříd - Příčná 23 23 60,53 63,53 0 
Počet tříd - Polská 15 15 39,47 39,47 0 
Počet žáků ve škole 941 893 100,00 95,94  - 48 
Počet žáků - Příčná 560 542 59,51 60,49  - 18 
Počet žáků - Polská 381 351 40,48 39,30  - 30 
 
 
Komentář: 
Počet žáků oproti 1. pololetí snížil o 48 žáků z toho na Příčné o 18 žáků, na Polské o 30 žáků. 
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Prospěch 
 
Ø prospěch - škola 2,101 % 
Prospěli s vyznamenáním – škola 117 13,10 
Prospěli – škola 678 75,92 
Neprospěli  22 2,46 
Nehodnocen 76 8,51 
 
Komentář: 
Nejlepší studijní prospěch vykázala třída M1 (masér sportovní a rekondiční) – s průměrem 
1,74, pak následovaly třídy M2 (masér sportovní a rekondiční) - s průměrem 1,75 a F3 
(fotograf) - s průměrem 1,79 
Nejhoršího studijního prospěchu dosáhla třída P2 (prodavač) s průměrem 2,39 a pak 
následovaly třídy P3 (prodavač) s průměrem 2,57 a P1 (prodavač) s průměrem 2,46. 
 
 
 
Absence 

Zameškané hodiny Celkem  Na žáka 
Teorie celkem 12 376 14,570 
Z toho neomluvených   1 374 1,680 
Praxe celkem   9 706 11,067 
Z toho neomluvených     1 097 1,453 
Celkem 22 082 25,637 
Z toho neomluvených   2 471 3,133 
Poznámka: Údaje jsou uváděny bez dálkového studia 

Komentář:  
Nejhorší absenci měla třída P3 - 2060 hodin a nejlepší absenci vykazovala třída PS2A - 0 
hodin. 
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3.) Porovnání studijních výsledků a absence žáků v I. a II. pololetí školního 
   roku 2020/2021 

 

Počet žáků    

Tabulka  a) - počet žáků 

  K datu 
30.9.  

K datu 
23.6. Stav 

Počet žáků ve škole 954 893  - 61 
Počet žáků – Příčná 560 542  - 18 
Počet žáků – Polská 394 351  - 43 
 

Komentář k tabulce a) - počet žáků 

Ve školním roce 2020/2021 ubylo celkem 61 žáků z toho Příčná 18 žáků a Polská 43 žáků. 

Velký podíl odchodů žáků na Polské má dálkové nástavbové studium Podnikání. Celkově lze 

říci, že nejčastější důvody odchodu byla změna oboru vzdělání a ukončení studia na vlastní 

žádost. 

 

 

Tabulka b) - počet žáků 

  K datu 
26.1. 

K datu 
23.6. Stav 

Počet žáků ve škole 936 893  - 43 
Počet žáků – Příčná 555 542  - 13 
Počet žáků – Polská 381 351  - 30 
 

 
Komentář k tabulce b) - počet žáků: 
Oproti 1. pololetí školního roku 2020/2021 se počet ve 2. pololetí snížil celkově o 43 žáků, 
z toho na Příčné o 13 žáků a na Polské o 30 žáků. 
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Prospěch      

Tabulka - prospěch 

Název 1. pololetí 2. pololetí  Stav 

Ø prospěch  - škola 2,143 2,101 Zlepšení o 0,042 
Prospěli s vyznamenáním – škola 107 117 Zlepšení o 10 
Prospěli  – škola 690 678 Zhoršení o 12 
Neprospěli  - škola 27 22 Zlepšení o 5 
Nehodnocen 112 76 Zlepšení o 36 
 

Komentář k tabulce – prospěch: 
Prospěch za 1. a 2. pololetí je srovnatelný, protože zlepšení o 0,042 je zanedbatelný. 

Až na počet vyznamenaných žáků došlo u ostatních ukazatelů k zlepšení, i když počet žáků 
ve 2. pololetí klesl o 43 žáků 
 
 

Absence 

Tabulka absence 

Absence Absence  
1. pololetí 

Absence  
2. pololetí Stav 

Teorie - celkem 27 732 12 376 Zlepšení o 15 356 
Teorie - neomluvené hodiny   1 070   1 379 Zhoršení o 304 
Praxe - omluvené 13 706 9 706 Zlepšení o 4 000 
Praxe - neomluvené hodiny   991 1 097 Zhoršení o 106 
Celkem teorie + praxe 41 438 22 082 Zlepšení o 19 356 
Z toho neomluvené   2 061   2 471 Zhoršení o 410 

 

Komentář k tabulce – absence: 
Z tabulky je patrné, že došlo k zlepšení celkové omluvené absence jak v teorii, tak na praxi, ale 
došlo také ke zhoršení neomluvené absence žáků jak v teorii, tak v praxi.  
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4.) Porovnání studijních a učebních oborů 
 

a) Celá škola 

 

 

 

b) Budova Příčná 

 

 

 

 

Celá škola 

38 tříd 

100 % 

26 studijních tříd 

68,4  % 

12  učebních tříd  

31,6  % 

 Budova  - Příčná  

23 tříd – 60,5 % 

17 studijních tříd 
ukončených 
maturitní 
zkouškou – 73,9 % 

13 tříd – obory L  

76,5   % 

1 třída 
nástavbového 
studia  - denní 
forma 7,7  % 

4  třídy – obory M 

23,5  % 

6  učebních tříd 
ukončených 
závěrečnou 
zkouškou  - 26,1 % 
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c) Budova Polská 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Budova  - Polská 

15  tříd – 39,5 % 

9 studijních tříd 
ukončených 
maturitní 
zkouškou – 60,0 % 

9  tříd – obory L - 
nástavby 

100  % 

3 třídy  - denní 
formy – 33,3  % 

6  tříd  – dálkové 
formy  66,7  % 

6 učebních tříd 
ukončených 
závěrečnou 
zkouškou  - 40,0 % 
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5.) Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2020/2021 – Příčná 
 

Přehled výsledků MZ v termínu jarním 
       

   
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

Část Předmět Obor přihlášených maturujících DT PP ÚZ Prakt.zk. prospěch 

S Český jazyk a lit. 

69-41-L/01 Kosmetické služby 17 17 15 nekonali x x uspěl/la 
69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 29 29 28 nekonali 1 x 1,000 
64-41-L/51 Podnikání ( denní forma ) 21 21 15 nekonali x x uspěl/la 
34-56-L/01 Fotograf 25 25 23 nekonali 1 x 2,000 
64-41-L/51 Podnikání ( dálková forma ) x x x x x x x 
64-41-M/01 Ekonomika a podnikání 23 23 23 nekonali 1 x 1,000 

  

Anglický jazyk 

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 26 26 26 nekonali 1 x 1,000 
  34-56-L/01 Fotograf 24 24 23 nekonali 3 x 1,000 
  64-41-M/01 Ekonomika a podnikání 23 23 23 nekonali 7 x 1,428 
  64-41-L/51 Podnikání ( denní forma ) 21 21 16 nekonali 2 x 1,000 
  64-41-L/51 Podnikání ( dálková forma ) x x x x x x x 
  69-41-L/01 Kosmetické služby 16 16 15 nekonali x x uspěl/la 

S Německý jazyk 

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční x x x x x x x 
34-56-L/01 Fotograf x x x x x x x 
64-41-M/01 Ekonomika a podnikání x x x x x x x 
64-41-L/51 Podnikání ( denní forma ) x x x x x x x 
64-41-L/51 Podnikání ( dálková forma ) x x x x x x x 
69-41-L/01 Kosmetické služby x x x x x x x 

S Ruský jazyk 

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční x x x x x x x 
34-56-L/01 Fotograf x x x x x x x 
64-41-L/51 Podnikání ( denní forma ) x x x x x x x 
64-41-M/01 Ekonomika a podnikání x x x x x x x 
64-41-L/51 Podnikání ( dálková forma ) x x x x x x x 
69-41-L/01 Kosmetické služby x x x x x x x 



 

48 
 

S Matematika 

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 3 3 0 x x x neuspěl/la 
64-41-M/01 Ekonomika a podnikání x x x x x x x 
34-56-L/01 Fotograf 1 1 0 x x x neuspěl/la 
64-41-L/51 Podnikání ( denní forma ) x x x x x x x 
64-41-L/51 Podnikání ( dálková forma ) x x x x x x x 
69-41-L/01 Kosmetické služby 1 1 0 x x x neuspěl/la 

P Kosmetika 69-41-L/01 Kosmetické služby 19 19 x x 19 x 2,158 
P Zdravověda 69-41-L/01 Kosmetické služby 19 19 x x 19 x 2,316 
P Odborný výcvik 69-41-L/01 Kosmetické služby 19 19 x x x 19 1,895 
P Rekondice 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 29 29 x x 29 x 1,593 
P Somatologie 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 29 29 x x 29 x 2,074 
P Odborný výcvik 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 29 29 x x x 29 2,037 
P Digi.fot a mat. 34-56-L/01 Fotograf 23 22 x x 22 x 2,545 
P Fotografie 34-56-L/01 Fotograf 23 22 x x 22 x 2,455 
P Odbor.výcvik 34-56-L/01 Fotograf 23 23 x x x 23 2,217 
P Ekonomika 64-41-M/01 Ekonomika a podnikání 23 23 x x 23 x 2,643 
P Marketing 64-41-M/01 Ekonomika a podnikání 23 23 x x 22 x 2,357 
P Prakt.zkouška 64-41-M/01 Ekonomika a podnikání 23 23 x x x 23 2,714 
P Účetnictví 64-41-L/51 Podnikání ( denní forma ) 21 19 x x 19 x 3,211 
P Ekonomika pod. 64-41-L/51 Podnikání ( denní forma ) 21 19 x x 19 x 3,053 
P Odbor.př.ekon. 64-41-L/51 Podnikání ( denní forma ) 21 20 x x x 20 2,850 
P Účetnictví 64-41-L/51 Podnikání ( dálková forma ) x x x x x x x 
P Ekonomika pod. 64-41-L/51 Podnikání ( dálková forma ) x x x x x x x 
P Odbor.př.ekon. 64-41-L/51 Podnikání ( dálková forma ) x x x x x x x 
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 6.) Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2020/2021 – Příčná 
         

Přehled výsledků MZ v termínu podzimním Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

  
Obor přihlášených maturujících DT PP ÚZ Prakt.zk. prospěch 

Část Předmět 69-41-L/01 Kosmetické služby 2 2 0 nekonali x x uspěl/la 

S Český jazyk a lit. 

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 1 1 1 nekonali x x uspěl/la 
64-41-L/51 Podnikání ( denní forma )  6 6 1 nekonali x x uspěl/la 
64-41-M/01 Ekonomika a podnikání  x x x nekonali x x x 
64-41-L/51 Podnikání ( dálková forma )  x x x x x x x 
34-56-L/01 Fotograf 2 2 1 nekonali 1 x uspěl/la 

  

Anglický jazyk 

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční x x x nekonali x x x 
  69-41-L/01 Kosmetické služby 1 1 0 nekonali x x uspěl/la 
  64-41-L/51 Podnikání ( denní forma )  7 7 2 nekonali 1 x 1,000 
  64-41-M/01 Ekonomika a podnikání x x x x x x x 
  64-41-L/51 Podnikání ( dálková forma )  x x x x x x x 
S 34-56-L/01 Fotograf 1 1 0 nekonali 1 x uspěl/la 

S Německý jazyk 

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční x x x x x x x 
69-41-L/01 Kosmetické služby x x x x x x x 
64-41-L/51 Podnikání ( denní forma )  x x x x x x x 
64-41-M/01 Ekonomika a podnikání x x x x x x x 
64-41-L/51 Podnikání ( dálková forma )  x x x x x x x 
34-56-L/01 Fotograf x x x x x x x 

S Ruský jazyk 

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční x x x x x x x 
69-41-L/01 Kosmetické služby x x x x x x x 
64-41-L/51 Podnikání ( denní forma )  x x x x x x x 
64-41-M/01 Ekonomika a podnikání x x x x x x x 
64-41-L/51 Podnikání ( dálková forma )  x x x x x x x 
34-56-L/01 Fotograf x x x x x x x 
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S Matematika 

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 3 3 1 x x x uspěl/la 
69-41-L/01 Kosmetické služby x x x x x x x 
64-41-L/51 Podnikání ( denní forma )  x x x x x x x 
64-41-M/01 Ekonomika a podnikání x x x x x x x 
64-41-L/51 Podnikání ( dálková forma )  x x x x x x x 
34-56-L/01 Fotograf x x   

 
x x x 

P Zdravověda 69-41-L/01 Kosmetické služby x x x x x x x 
P Kosmetika 69-41-L/01 Kosmetické služby x x x x x x x 
P Odbor.kosm.oš. 69-41-L/01 Kosmetické služby x x x x x x x 
P Psych. a peče 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční x x x x x x x 
P Somatologie 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční x x x x x x x 
P Klas. A sport.mas. 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční x x x x x x x 
P Digi. fot. a mat. 34-56-L/01 Fotograf 3 3 x x 3 x 2,666 
P Fotografie 34-56-L/01 Fotograf 2 2 x x 2 x 2,500 
P Odborný výcvik 34-56-L/01 Fotograf x x x x x x x 
P Ekonomika 64-41-M/01 Ekonomika a podnikání x x x x x x x 
P Marketing 64-41-M/01 Ekonomika a podnikání 1 1 x x 1 x 4,000 
P Prakt.zkouška 64-41-M/01 Ekonomika a podnikání x x x x x x x 
P Účetnictví 64-41-L/51 Podnikání ( denní forma )  x x x x x x x 
P Ekonomika podn 64-41-L/51 Podnikání ( denní forma ) x x x x x x x 
P Odbor. př. ekon. 64-41-L/51 Podnikání ( denní forma ) x x x x x x x 
P Účetnictví 64-41-L/51 Podnikání ( dálková forma )  x x x x x x x 
P Ekonomika podn. 64-41-L/51 Podnikání ( dálková forma ) x x x x x x x 
P Odbor. př. ekon. 64-41-L/51 Podnikání ( dálková forma ) x x x x x x x 
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7.)  Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2020/2021 - Příčná 
 
Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2020/2021 

       
          

  
Jarní termín     Podzimní termín     

Obor Termín prospěl 
prospěl s 

vyzn. neprospěl 
prům. 

prospěch prospěl 
prospěl s 

vyzn. neprospěl 
prům. 

prospěch 
69-41-L/01 Kosmetické služby řádný  17 6 2 9 x x x 1,333 
  opravný x x x x 3 x 3 neuspěl/la 
69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční řádný  26 12 2 13 x x x 2,000 
  opravný x x x x 1 x 2 uspěl/la 
34-56-L/01 Fotograf řádný  21 3 4 18 x x x 2,667 
  opravný x x x x 2 x x neuspěl/la 
64-41-M/01 Ekonomika a podnikání řádný 22 1 1 21       2,333 
  opravný x x x x 1 x x 4,000 
64-41-L/51 Podnikání (denní forma)  řádný 13 0 7 3,300 x x x x 
  opravný x x x x 1 0 0 4,000 
64-41-L/51 Podnikání (dálková forma)  řádný x x x x x x x x 
  opravný x x x x x x x x 
 
Komentář k průběhu MZ budova Příčná: 
 
V jarním, mimořádném a podzimním termínu maturitních zkoušek maturovalo 120 žáků v pěti třídách denního studia. Uspělo 94 žáků, což je 78,3%. 
Nejlépe odmaturovala třída EP4 - Ekonomika a podnikání, úspěšnost 88%, nejhůře odmaturovala třída PS2A - Podnikání, denní forma, úspěšnost 59%. 
 
Většina žáků u maturitních zkoušek neuspěla v didaktických testech společné části maturitní zkoušky. Písemné práce se v letošním roce nepsaly. 
Největší problému společné části maturitních zkoušek dělal didaktický test z českého jazyka. Na tuto část maturitní zkoušky se budeme muset v následujícím 

zkušebním období více zaměřit. V jarním a mimořádném termínu profilové části neuspělo 6 žáků, což je ze 120 přihlášených žáků 5%. V podzimním 

maturitním termínu uspěli z profilové části všichni. Vzhledem k zaměření naší školy je profilová část vždy nejúspěšnější. 
 
V letošním roce byly maturitní zkoušky Velmi ovlivněny uzavřením škol a zavedením distanční výuky v průběhu právního pololetí vzhledem ke COVID-19. 

 
           Zpracoval: Mgr. Jan Nikel, ZŘTV 
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8.)  Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2020/2021 - Polská 
 Přehled výsledků MZ v jarním termínu 2021 

    Přehled výsledků MZ v termínu jarním 2021 Počet Úspěšně vykonalo Prům. 
Část Předmět Obor přihlášených maturujících DT PP ÚZ Prakt.zk. prospěch 
S Český jazyk a lit. 66-41-L/51 Podnikání denní 24 23 14 x x x uspěl/a 
    66-41-L/51 Podnikání dálkové 49 43 34 x x x uspěl/a 
S Anglický jazyk 66-41-L/51 Podnikání denní 23 22 10 x x x uspěl/a 
    66-41-L/51 Podnikání dálkové 25 22 18 x x x uspěl/a 
S Německý jazyk 66-41-L/51 Podnikání denní 0 0 x x x x x 
    66-41-L/51 Podnikání dálkové 8 7 7 x x x uspěl/a 
S Ruský jazyk 66-41-L/51 Podnikání denní 0 0 x x x x x 
    66-41-L/51 Podnikání dálkové 7 7 7 x x x uspěl/a 
S Matematika 66-41-L/51 Podnikání denní 1 1 1 x x x uspěl/a 
    66-41-L/51 Podnikání dálkové 9 6 5 x x x uspěl/a 
P Český jazyk a lit. 66-41-L/51 Podnikání denní 2 2 x nekonali 2 x 2,50 
    66-41-L/51 Podnikání dálkové 7 6 x nekonali 6 x 2,33 
P Anglický jazyk 66-41-L/51 Podnikání denní 1 1 x nekonali 1 x 2,00 
    66-41-L/51 Podnikání dálkové 6 6 x nekonali 6 x 2,17 
P Německý jazyk 66-41-L/51 Podnikání denní 0 0 x x x x x 
    66-41-L/51 Podnikání dálkové 2 2 x nekonali 2 x 1,50 
P Ruský jazyk 66-41-L/51 Podnikání denní 0 0 x x x x x 
    66-41-L/51 Podnikání dálkové 0 0 x nekonali x x x 
P Ekonomika pod. 66-41-L/51 Podnikání denní 24 23 x x 21 x 2,00 
    66-41-L/51 Podnikání dálkové 49 42 x x 42 x 1,86 
P Odb.předm.ek. 66-41-L/51 Podnikání denní 24 23 x x x 22 2,96 
    66-41-L/51 Podnikání dálkové 49 43 x x x 42 2,12 
P Účetnictví 66-41-L/51 Podnikání denní 24 23 x x 21 x 2,91 
    66-41-L/51 Podnikání dálkové 49 42 x x 42 x 2,24 
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9.)  Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2020/2021 - Polská 
 Přehled výsledků MZ v podzimním termínu 2021 

Přehled výsledků MZ v termínu podzimním 2021 Počet Úspěšně vykonalo Prům. 
Část Předmět Obor přihlášených maturujících DT PP ÚZ Prakt.zk. prospěch 
S Český jazyk a lit. 66-41-L/51 Podnikání denní 7 7 5 x x x uspěl/a 
    66-41-L/51 Podnikání dálkové 4 4 1 x x x uspěl/a 
S Anglický jazyk 66-41-L/51 Podnikání denní 9 9 2 x x x uspěl/a 
    66-41-L/51 Podnikání dálkové 1 1 0 x x x uspěl/a 
S Německý jazyk 66-41-L/51 Podnikání denní 0 0 x x x x x 
    66-41-L/51 Podnikání dálkové 0 0 0 x x x uspěl/a 
S Ruský jazyk 66-41-L/51 Podnikání denní 0 0 x x x x x 
    66-41-L/51 Podnikání dálkové 0 0 0 x x x uspěl/a 
S Matematika 66-41-L/51 Podnikání denní 0 0 0 x x x x 
    66-41-L/51 Podnikání dálkové 0 0 0 x x x uspěl/a 
P Český jazyk a lit. 66-41-L/51 Podnikání denní 0 0 x nekonali 0 x x 
    66-41-L/51 Podnikání dálkové 0 0 x nekonali 0 x x 
P Anglický jazyk 66-41-L/51 Podnikání denní 0 0 x nekonali 0 x x 
    66-41-L/51 Podnikání dálkové 0 0 x nekonali 0 x x 
P Německý jazyk 66-41-L/51 Podnikání denní 0 0 x x x x x 
    66-41-L/51 Podnikání dálkové 0 0 x nekonali 0 x x 
P Ruský jazyk 66-41-L/51 Podnikání denní 0 0 x x x x x 
    66-41-L/51 Podnikání dálkové 0 0 x nekonali x x x 
P Ekonomika pod. 66-41-L/51 Podnikání denní 2 2 x x 2 x 2,50 
    66-41-L/51 Podnikání dálkové 0 0 x x 0 x x 
P Odb.předm.ek. 66-41-L/51 Podnikání denní 0 0 x x x 0 x 
    66-41-L/51 Podnikání dálkové 1 1 x x x 1 4,00 
P Účetnictví 66-41-L/51 Podnikání denní 1 1 x x 1 x 4,00 
    66-41-L/51 Podnikání dálkové 0 0 x x 0 x x 
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10.) Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2020/2021 - Polská 
 
Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2020/2021  

     
          
  

Jarní termín     Podzimní termín     

Obor Termín prospěl 
prospěl  

s vyznamen. neprospěl 
prům. 

prospěch prospěl 
prospěl  

s vyznamen. neprospěl 
prům. 

prospěch 
66-41-L/51 Podnikání 

denní řádný  5 3 15 2,64 x x x x 
  opravný x x x x 4 0 8 3,00 
66-41-L/51 Podnikání 

dálkové řádný  21 13 8 2,09 x x x x 
  opravný x x x x 1 0 4 4,00 
  

         
        Komentář k průběhu MZ 2021 na odloučeném pracovišti Polská: 

V odloučeném pracovišti naší školy maturovali v roce 2021 žáci 3 tříd nástavbového oboru vzdělání Podnikání – 1 třída denní formy studia a 2 třídy 

dálkové formy studia. 
 
Přihlášeno k MZ jaro 2021 bylo celkem 73 žáků, MZ skutečně konalo 66 žáků. Celkově úspěšných bylo 33 žáků, což je 50,0 % (5 žáků denního 

studia, 28 žáků dálkového studia). Oproti loňskému roku je to zlepšení o 17 %.  
 
Společná část MZ 
- Didaktické testy z ČJL – úspěšnost 70,8% (zlepšení o 22,9% oproti loňskému roku) 
- Didaktické testy z AJ – úspěšnost 53,5% (zlepšení o 8,7% oproti loňskému roku) 
- Didaktické testy z NJ – úspěšnost 85,7% (zlepšení o 60,7% oproti loňskému roku) 
- Didaktické testy z RJ – úspěšnost 85,7% (zlepšení o 19,0% oproti loňskému roku) 
- Didaktický test z M - úspěšnost 71,4% (zlepšení o 38,1% oproti loňskému roku) 
 
Profilová část MZ 
- Písemnou práci letos žáci nekonali – tato část byla zrušena z důvodu mimořádných opatření (Covid-19). 
- Ústní zkoušky z ČJL, AJ, NJ, RJ  vzhledem k mimořádným opatřením nemuseli žáci konat. Konání těchto zkoušek bylo dobrovolné.  
Této možnosti z 66 žáků využilo v ČJL 8 žáků, v AJ 9 žáků a v NJ 2 žáci.  
- Ústní zkoušky z ekonomiky podniku a účetnictví konali všichni žáci. Zde byli úspěšní všichni žáci dálkové formy studia.  
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Někteří studenti – 4 žáci denní formy studia - přípravu podcenili a byli hodnoceni známkou nedostatečný. 
- Praktická zkouška - odborné předměty ekonomické. Dvě žákyně byly hodnoceny nedostatečně, ostatní zkoušku zvládli. 

 
Příprava i konání jednotlivých částí MZ bylo výrazně ovlivněno mimořádnými opatřeními, karanténou, nouzovým stavem v ČR. Všichni žáci měli 

možnost komunikovat s jednotlivými vyučujícími distančně. Také mohli využít povolených individuálních a skupinových konzultací.  
Výsledky v jednotlivých částech i celkové výsledky byly výrazně lepší než v předcházejícím školním roce. 
 
Pokud žáci neuspěli v projektu MZ jaro 2021 z didaktických testů, mohli se zúčastnit mimořádného termínu v červenci 2021. Této možnosti využilo 

27 žáků. 8 z nich bylo úspěšných. Zbývající některý z didaktických testů nezvládli a neprospěli. 
 
K podzimnímu termínu v září 2021 se přihlásilo 15 žáků. Vysvědčení o MZ obdrželo 5 úspěšných žáků. 
 
Zpracovala: Ing. Božena Beránková, ZŘTV 
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11.) Zpráva o závěrečných zkouškách konaných v červnu 2021 a náhradním, 
      opravném termínu září 2021 – Příčná 1108 
 

Závěrečné zkoušky byly vykonány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a podle vyhlášky 

č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování 

vzdělávání v konzervatoři absolutoriem. 
 
Na základě rozhodnutí ředitele školy v návaznosti na opatření obecné povahy k závěrečným 

zkouškám č.j.: MŠMT-3258/2021-1 se závěrečné zkoušky skládají ze dvou předmětů, a to praktické 

zkoušky a z ústní zkoušky. 
 
Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 probíhaly u oboru vzdělání: 
 

Kadeřník   69-51-H/01. 
 
Ve třetích ročnících učebního oboru bylo celkem 38 žáků.  
Závěrečné zkoušky bylo oprávněno vykonat 38 žáků a 3 žáci z předešlého školního roku 2019/2020. 
 
 
Termín konání zkoušek 17. 6. - 25. 6. 2021 

Termín   červen 

 

      

  celkem 
žáků prospěl 

prospěl s 

vyznamenáním neprospěl nekonali 
KADEŘNÍK 41 19 18 3 1* 

 

 

Termín konání zkoušek 2. - . 13. 9. 2021 

Termín   září 

 

      

  
celkem 
žáků prospěl 

prospěl  
s vyznamenáním neprospěl nekonali 

KADEŘNÍK 4 3 1 0 0 

 

*žákyně ze třídy H3B omluvena v souladu se školským zákonem z důvodu onemocnění COVID-19 
a z důvodu nařízení karantény spojené s tímto onemocněním 
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Hodnocení průběhu závěrečných zkoušek 2021 oboru Kadeřník 

Příprava i průběh ZZ v roce 2021 byl ovlivněn stejně jako v roce 2020 pandemií (COVID), kdy byla 

převážnou část školního roku zakázaná osobní přítomnost žáků ve škole.  
Výuka žáků probíhala distanční formou. Vyučující vytvořili podrobné okruhy k opakování 
z profilových předmětů, ze kterých se ZZ konají. Tyto materiály byly zaslány žákům pro přípravu. 

Vyučující na dálku s žáky komunikovali, vysvětlovali, zasílali doplňující materiály. Žáci také využili 

povolených individuálních i skupinových konzultací zaměřených na přípravu k závěrečným 

zkouškám. 
Na základě rozhodnutí ředitele školy v návaznosti na opatření obecné povahy k závěrečným 

zkouškám č. j. MŠMT-3258/2021-1 se závěrečné zkoušky skládaly z praktické a ústní zkoušky. 
 
Závěrečné zkoušky za školní rok 2020/2021 proběhly v pořádku. 
 
Písemná část zkoušky: 
Písemná zkouška se v letošním školním roce 2020/2021 dle rozhodnutí ředitele školy na základě 

vyhlášky MŠMT nekonala. 
 
Praktická zkouška: 
Žáci, kteří konali zkoušku, vypracovali společenský účes připravený ze SOP a následně popsali 

postup své práce. Poté losovali ze tří témat z jednotného zadání, které názorně předvedli, slovně 

popsali a uvedli související úkony k danému tématu. Praktickou zkoušku úspěšně vykonali všichni 

žáci. 
 
Ústní zkouška: 
Úroveň připravenosti žáků, vzhledem k distanční výuce, byla menší, než v letech předchozích. 
Ke  zkouškám byli připuštěni i žáci, kteří by za standardních okolností k závěrečné zkoušce 

připuštěni nebyli. U ústní zkoušky neuspěli 3 žáci, kteří úspěšně zkoušku vykonali v opravném 

termínu v září 2021. 
 
 
 
Zpracoval: Mgr. Rostislav Besta, ZŘPV       
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12.)  Zpráva o závěrečných zkouškách konaných v červnu 2021 a náhradním, 
       opravném termínu září 2021 – Polská 6 
   

Závěrečné zkoušky byly připraveny a konány v souladu s platnými právními předpisy. Žáci 

vykonali závěrečné zkoušky podle jednotného zadání, které připravilo Centrum pro zjišťování 

výsledků vzdělávání. Na základě rozhodnutí ředitele školy v návaznosti na opatření obecné povahy 
k závěrečným zkouškám č. j. MŠMT-3258/2021-1 se závěrečné zkoušky skládaly ze dvou předmětů 

a to praktické a ústní zkoušky. 
 
Vzhledem k mimořádným opatřením, které se týkaly uzavření škol (COVID) bylo zadání 
pro praktickou část upraveno tak, aby zkouška proběhla v jednou dni a pouze na pracovišti školy. 
Ústní zkoušku konali žáci v plném rozsahu. 
 
Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 probíhaly u oborů vzdělání: 
obor vzdělání   počet žáků v ročníku   počet žáků oprávněných konat ZZ 
66-52-H/01 Aranžér   30     30 
66-51-H/01 Prodavač   16     16 
 
 
Červen 2021 
 
Termíny konání zkoušek 
Praktická část:  21. a 22. 6. 2021 
Ústní část:  24. a 25. 6. 2021 
     

obor vzdělání  
celkem 
žáků prospěl 

prospěl 
s vyznamenáním neprospěl 

ARANŽÉR  30  7  22 1* 
     
PRODAVAČ   16   10  2        4 
 
 
 
Září 2021 
 
Termíny konání zkoušek 
Praktická část:  1. 9. 2021 
Ústní část:  xxx – všichni žáci vykonali ústní část v červnu 2021 
       

obor vzdělání  
celkem 
žáků prospěl 

prospěl 
s vyznamenáním neprospěl 

ARANŽÉR 0 0 0 0 
     
PRODAVAČ  4 2 0 1 * 
Jedna žákyně zkoušku nekonala z důvodu nemoci – řádně se omluvila. 
 
*Žákyně se na zkoušky nedostavily, v předepsaném termínu se neomluvily. Z hlediska zákona 
se tedy posuzují tak, jako by zkoušku vykonaly neúspěšně. 
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Hodnocení průběhu závěrečných zkoušek 2021 oborů vzdělání Aranžér, Prodavač 

 

Příprava i průběh ZZ v roce 2021 byl ovlivněn stejně jako v roce 2020 pandemií (COVID), kdy byla 

převážnou část školního roku zakázaná osobní přítomnost žáků ve škole.  

Výuka žáků probíhala distanční formou. Vyučující vytvořili podrobné okruhy k opakování 
z profilových předmětů, za kterých se ZZ konají. Tyto materiály byly zaslány žákům pro přípravu. 

Vyučující na dálku s žáky komunikovali, vysvětlovali, zasílali doplňující materiály. Žáci také využili 

povolených individuálních i skupinových konzultací zaměřených na přípravu k závěrečným 

zkouškám. 

Na základě rozhodnutí ředitele školy v návaznosti na opatření obecné povahy k závěrečným 

zkouškám č. j. MŠMT-3258/2021-1 se závěrečné zkoušky skládaly ze dvou předmětů a to praktické 

a ústní zkoušky. 

Vzhledem k mimořádným opatřením, které se týkaly uzavření škol (COVID) bylo zadání 
pro praktickou část upraveno tak, aby zkouška proběhla v jednou dni a pouze na pracovišti školy. 

Ústní zkoušku konali žáci v plném rozsahu. 

Žáci oboru vzdělání Aranžér byli výborně připraveni, o čemž svědčí to, že 22 žáků (z  celkového 

počtu 30) celkově prospělo s vyznamenáním. 

12 žáků oboru vzdělání Prodavač (z celkového počtu 16) zvládlo závěrečnou zkoušku dle svých 

možností. 4 žáci nezvládli  v červnu praktickou část. Tu měli možnost zopakovat 1. září 2021. 

 
 
Zpracovala: Ing. Božena Beránková, ZŘTV                
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6. Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů 
 

Vzhledem k epidemiologické situaci ve školním roce 2020/2021 kdy výuka byla z velké části vedená 

distanční formou, údaje o prevenci sociálně-patologických jevů nebyly hodnoceny.



 

61 
 

 
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
 

1) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  2020/2021 - Příčná 
 
Hrazený kurz v rámci DVPP:  
 
Školení a vzdělávání akreditované MŠ  9-12/2020                            
     Školení a vzdělávání akreditované MŠ  ( 33063 )                                            82.040,- 
     Školení a vzdělávání akreditované MŠ  ( 33353 )                                            15.440,- 
 
Školení a vzdělávání akreditované MŠ  1-6/2021                                          
    Školení a vzdělávání akreditované MŠ  ( 00001 )                                              1.250,- 
    Školení a vzdělávání akreditované MŠ  ( 33063 )                                          116.414,-               
CELKEM                                                                                                           215.144,-   
 
 
 
Kurzy organizované jinými institucemi: 
 
30.09.2020      Prevence a řešení školní neúspěšnosti     – 1 pracovník 
05.10.2020      Kurz etické výchovy       – 1 pracovník 
06.10.2020      Prevence, diagnostika a řešení šikany, kyberšikany ve školách – 1 pracovník 
08.10.2020      Prevence, diagnostika a řešení šikany, kyberšikany ve školách – 1 pracovník 
13.11.2020      Klub koordinátorů ŠVP      – 1 pracovník 
27.01.2021      Formativní hodnocení v praxi     – 1 pracovník 
12.02.2021      Školení koordinátorů ŠVP      – 1 pracovník 
22.02.2021      Vzdělávací akce Office 365 pro správce sítě   – 1 pracovník 
30.03.2021      Školení na téma Přístupnost webu     – 1 pracovník 
22.04.2021      Média a zprávy – komu a proč (NE)věřit    – 1 pracovník 
  
 
 
2) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  2020/2021 - Polská 
 
Vzdělávání k  MZ organizované NIVD (zdarma): 
 
Konzultační semináře k MZ pro management školy, on-line    – 1 pracovník 
Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí   – 1 pracovník 
Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře     – 1 pracovník 
 
 
Kurzy organizované jinými institucemi (zdarma): 
 
Konference s environmentální tématikou (on-line), organizovaná ZOO Ostrava  – 1 pracovník 
Výchova k podnikavosti na SŠ (on-line)       – 1 pracovník 
Office 365 pro správce (on-line)        – 1 pracovník 
Webinář na téma Erasmus+         – 1 pracovník 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Září 2020  

 Adaptační dny pro žáky 1. ročníků. 
 

Od 5. října 2020 omezena osobní přítomnost žáků ve škole z důvodu pandemie COVID-19. 
Veškeré aktivity školy byly utlumeny. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

9. Údaje o výsledcích inspekce 
 

Ve školním roce 2020/2021 proběhla v termínu od 12. 4. 2021 do 5. 5. 2021 kontrola 

zřizovatelem - veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, viz příloha č. 10. 

Inspekce ČŠI ve školním roce 2020/2021 neproběhla. 
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10. Údaje o hospodaření školy 
 

 
A. Přehled plnění stanovených ukazatelů pro rok 2020  

                                                                                                                                                             v Kč 
 Limit Čerpání Rozdíl 
Příspěvek na provoz celkem *) 75.406.208,00 75.306.163,00 -100.045,00 
Limit přep. stavu pracovníků 99,600 96,890 -2,71 
Výsledek hospodaření celkem **) 300.000,00 217.574,02 -82.425,98 
Investiční příspěvky celkem 7.487.945,13 7.327.335,13 -160.610,00 
    
*) příspěvek na provoz  je uveden bez vlivu průběžného čerpání nákladů z dlouhodobého projektu „Šablony 

pro SŠ a VOŠ II“ (2019-2022) , finanční prostředky byly poskytnuty zálohově již v roce 2019 na celé období 

trvání projektu ve výši 1 882 700 Kč, co se týká projektu “Šablony pro SŠ a VOŠ I” (2017-2019) byla jeho 
realizace ukončena k 31.8.2020 (závazný ukazatel byl stanoven v roce 2017 a na zůstatek dotace pak v roce 2018) 
– v části A.1 je uvedeno informačně čerpání za celé dotační období i za rok 2019 
 
**) limit – max. výše výsledku hospodaření stanoveného pro naší organizaci zřizovatelem 
 
 
A.1  Přehled čerpání provozních příspěvků - MŠMT 
              v Kč 
ÚZ  Dotace Čerpání Rozdíl 
33353 Prostředky na platy 48.653.656  48.653.656  0 
 Ostatní osobní náklady      30.500       30.500  0 
 Zákonné odvody 16.455.246 16.455.713 + 467 
 FKSP      973.074      976.897 + 3.823 
 přímý ONIV       634.240       629.950 - 4.290 
 Celkem 66.746.716 66.746.716 0 
 
Od roku 2020 jsou v rámci ÚZ 33353 zahrnuty i prostředky na maturity v podzimním 

zkušebním období, které byly do roku 2019 ještě předepsány samostatným ÚZ. V rámci ÚZ 

33353 v roce 2020 naše škola čerpala i prostředky na podpůrná opatření (asistent pedagoga) 
v období 9-12/2021.  
 
V průběhu roku 2020 došlo k překročení zákonných odvodů v částce 467 Kč a k překročení 
FKSP ve výši 3.823 Kč. Celkový rozdíl byl kompenzován v položce přímý ONIV v částce 

4.290 Kč. Čerpání přímého ONIVU bylo následující: 
 
Náhrady za nemoc    191.203 Kč 
Povinné úrazové pojištění    177.198 Kč 
Stravenky          147.965,10 Kč 
DVPP             31.530,90 Kč 
Cestovné                 21.869 Kč 
Maturitní a záv. zkoušky      37.830 Kč 
DDHM-podpůrná opatření        22.354 Kč  *) 
ONIV CELKEM    629.950 Kč 
 
*) pořízení učebních pomůcek pro zrakově postiženou žákyni v rámci ONIV příspěvku 
na asistenta pedagoga 
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               v Kč 
ÚZ  Dotace Čerpání Rozdíl 
 33038 Prostředky na platy  3.505 3.505 0 
 Zákonné odvody  1.185 1.185 0 
 FKSP   70 70 0 
Celkem  4.760 4.760 0 
 
 
V souladu s rozhodnutím MŠMT č. 518820 ze dne 19. 3. 2020 a usnesením rady MSK 

č. 85/7536 ze dne 6. 4. 2020 byly přiděleny naší škole prostředky na rozvojový program 

„Excelence středních škol-hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 

2018/2019“. Rozvojový program byl vyhlášen pod č.j. MŠMT-28304/2018-2 ze dne 8.10.2018. 
Dotace byla čerpána v plné výši. 
 
Program excelence pomohl ke zvýšení zájmu a motivaci žáků na účasti ve sportovních 

soutěžích a umožnil podporu pedagoga pečujícího nad rámec svých pracovních povinností 
o nadané žáky středních škol, kteří dosáhli vynikajících výsledků ve sportovních soutěžích 

uvedených ve Věstníku MŠMT (ve školním roce 2018/2019 za 1. místo v krajském kole 
ve fotbalu chlapců). 
 

             v Kč 
ÚZ  Dotace Čerpání Rozdíl 
 33079 Prostředky na platy  231.879 231.879 0 
 Zákonné odvody  78.376 78.376 0 
 FKSP   4.637   4.637 0 
Celkem  314.892 314.892 0 
 
Na základě rozhodnutí č. 17893-14/2020-19 MŠMT ze dne 24. 9. 2020 a usnesení rady MSK 

č. 97/8603 ze dne 12. 10. 2020 byly přiděleny naší škole prostředky na financování 

rozvojového programu „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku 
PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“, Modul C v roce 2020. 
Dotace byla čerpána v plné výši.         
 
 
Průběžné čerpání běžících projektů z roku 2019  
(Šablony II-období projektu 1. 9. 2019 - 28. 2. 2022)  

              v Kč 

ÚZ CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013802 
Dotace 
celkem 
2019-2020  

Čerpání 
nákladů  
celkem  
2019-2020 

Nečerpáno-rozdíl  

dalšího období 
(2021) 

33063 Šablony pro SŠ a VOŠ II – projekt 
OPVV 1.882.700 994.500,74 - 888.199,26 

 
 
Z dotačních prostředků poskytnutých již v roce 2019 bylo do 31. 12. 2020 nákladově vyčerpáno 
na projekt celkem 994.500,74 Kč, z toho v roce 2020 pak 801.410,69 Kč. Původní datum 

ukončení projektu k 31. 8. 2021 bylo prodlouženo do 28. 2. 2022 rozhodnutím MŠMT o změně 

poskytnutí dotace. 
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Nevypořádané projekty z roku 2019: 
           

   v Kč 

ÚZ CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006089 
Dotace 
celkem  
2017-2019  

Čerpání 
celkem 
2017-2019 

Rozdíl 

33063 Šablony pro SŠ a VOŠ I – projekt 
OPVV 1.635.920 1.131.880 - 504.040 

 
Z dotačních prostředků na projekt Šablony pro SŠ a VOŠ I-projekt OPVV, které byly přiděleny 

finančně již naší škole v období 2017 – 2018, bylo k datu ukončení čerpání dotace, 
tj. k 31. 8. 2019 za dotační období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 čerpáno celkem 1.131.880 Kč, 
z důvodu nerealizace jedné šablony bylo finančně vráceno v roce 2018 zpět 504.040 Kč.  
 
Závěrečná zpráva o realizaci projektu byla ze strany MŠMT schválena až 26. 6. 2020, dotace 

byla dle pokynu MSK vypořádána k datu 31. 12. 2020 (vzájemné zúčtování dohadných účtů 
a  záloh).  
 
   
A.2  Přehled čerpání provozních příspěvků - od zřizovatele 
 

   v Kč 
ÚZ   Dotace Čerpání Rozdíl 
00001 Provozní náklady 6.833.000 6.833.000 0 
 
 
Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši.  
 
Původní výše dotace na financování provozu školy na rok 2020 schválená usnesením rady 

MSK č. 14/1652  dne 12. 12. 2019 činila 7.363.000 Kč. Na základě usnesení rady MSK 

č.  84/7456 ze dne 23. 3. 2020 došlo k navýšení dotace o 10.000 Kč na zvýšené výdaje spojené 

se zamezení šíření nákazy koronavirem COVID-19. V  souvislosti se změnami závazných 

ukazatelů z důvodu realizace „Opatření k řešení ekonomických dopadů COVID-19 na rozpočet 

MSK na rok 2020“ byla dotace pak snížena na částku 6.833.000 Kč, celkové krácení dotace 
z uvedeného důvodu tak činilo částku - 540.000 Kč, která byla schválena usnesením rady MSK 

č. 92/8101 dne 20. 7. 2020. 
              v Kč 

ÚZ  Dotace Čerpání Rozdíl 

00140 Financování 

psychologů 566.840 566.840    0 

 
Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. 
        

              v Kč 
ÚZ  Dotace Čerpání Rozdíl 

00205 Prostředky na 
krytí odpisů 840.000 839.955 - 45 

 
Výše vratky dotace ve výši 45 Kč je ovlivněna zejména vlivem nižších odpisů multifunkčního 

kopírovacího stroje proti očekávané skutečnosti (posun pořízení a aktivace o cca 1 měsíc). 
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Účelové provozní dotace s časovou použitelností přecházející do roku 2021:   
                      v Kč 
ÚZ  Dotace Čerpání Rozdíl 

00206 
Modernizace ICT a metodická podpora 
v oblasti ICT-příspěvkové organizace MSK-
pořízení notebooků pro výuku a dalších ICT 

zařízení 

75.000 0 - 75.000    

00206 
Modernizace ICT a metodická podpora 
v oblasti ICT-příspěvkové organizace MSK-
podpora modernizace a rozvoje ICT 

25.000 0 - 25.000    

 
 
Na základě usnesení rady MSK č. 96/8496 ze dne 21. 9. 2020 bylo schváleno naší škole 

poskytnutí provozní dotace s účelovým určením na pořízení notebooků pro výuku a dalších ICT 

zařízení v rámci akce „Modernizace ICT a metodická podpora v oblasti ICT-příspěvkové 

organizace MSK“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2021 ve výši 75.000 Kč. 

Finanční prostředky byly připsány na běžný účet školy dne 8. 10. 2020. Dotace byla použita 
na nákup notebooků a bezdrátových myší v měsíci březnu 2021, vyúčtování proběhlo k datu 
31.3.2021. 
 
V rámci totožné akce „Modernizace ICT a metodická podpora v oblasti ICT-příspěvkové 

organizace MSK“ s účelovým určením na podporu modernizace a rozvoje ICT bylo schváleno 

usnesením rady MSK č. 97/8602 ze dne 12. 10. 2020 poskytnutí dalších prostředků ve výši 

25.000 Kč s časovou použitelností od 1. 3. 2020 do 30. 4. 2021. Finanční prostředky byly 

připsány na účet školy dne 9. 11. 2020. Dotace byla použita na nákup tabletů včetně 

dotykových per v měsíci dubnu 2021, vyúčtování proběhlo k datu 30. 4. 2021. 
 
 
A.3  Limit přepočteného stavu pracovníků  
 
Závazný ukazatel limitu počtu zaměstnanců stanovený usnesením rady MSK č. 86/7573 ze dne 
20. 4. 2020 pro ÚZ 33353 na rok 2020 činil 99,60, skutečný přepočtený stav zaměstnanců 
za rok 2020 včetně asistentky pedagoga pak představuje hodnotu 96,89. Závazný ukazatel je tak 

ve skutečnosti nižší o 2,71 zaměstnance.  
 
 
A.4  Výsledek hospodaření 
 
V roce 2020 docílila naše škola výsledku hospodaření ve výši 217.574,02 Kč. Tento dosažený 

výsledek hospodaření bude v celé jeho části použit na zvýšení rezervního fondu školy.  
 
Výsledek hospodaření: 
 
Celkem       217.574,02 Kč 
Hlavní činnost                    38.938,69  Kč 
Doplňková činnost                178.635,33 Kč 
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Vyhodnocení výsledku hospodaření 
                            v  Kč 

 Skutečnost 2020 Plán 2020 Rozdíl 
Hlavní činnost 38.938,69 -77.196,00 +116.134,69 
Doplňková činnost 178.635,33 284.039,00 -105.403,67 
Celkem 217.574,02 206.843,00 +10.731,02 
 
 
Co se týká výsledku v doplňkové činnosti je detailně komentován v části 3.4., jeho výše 
ve srovnání s plánem byla zásadně ovlivněna v jarních a podzimních měsících pandemií 
koronaviru COVID-19, jejichž důsledkem bylo na základě příslušných usneseních vlády ČR 

uzavření vnitřních sportovišť, omezení maloobchodního prodeje, uzavření provozoven služeb 

či omezení pořádání rekvalifikačních kurzů z důvodu vydaných hygienických opatření 
s omezením mobility a uzavření či omezení provozu školských zařízení. Z uvedeného důvodu 
tak nebylo možno docílit jeho plánované výše, a to zejména vlivem propadů výkonů 
u pronájmů tělocvičny a rekvalifikací, což proti plánu znamená v těchto okruzích doplňkové 

činnost výpadek výsledku hospodaření ve výši 41 tis. Kč a 49 tis. Kč. 
 
V hlavní činnosti byl výsledek hospodaření vytvořen výhradně z vlastních zdrojů (ÚZ 5). 
Ve srovnání s plánem nebyly v rámci vlastních zdrojů ÚZ 5 realizovány téměř žádné nákupy 

DDHM, naproti tomu byly ve skutečnosti podstatně nižší výnosy za produktivní práci žáků, 

nižší bylo mimo jiné i čerpání spotřeby materiálu, služeb, mzdových nákladů učňů, byly 

realizovány prodeje DDHM (58 tis. Kč) a  vyšší výnosové úroky (49 tis. Kč). Souhrnem těchto 

faktorů tak v konečném důsledku znamená vytvoření kladného výsledku hospodaření z hlavní 

činnosti na úrovni 39 tis. Kč. 
 
 
A.5  Přehled čerpání investičních příspěvků – od zřizovatele 
 

   v Kč 

ÚZ  Schválená 
dotace 

Čerpání dle 

předložených 

dokladů 
Rozdíl 

00206 Zateplení objektu školy ul. O. 

Jeremiáše 7.327.335,13 7.327.335,13 0 

          
Rada MSK svým usnesením č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019 schválila naší škole poskytnutí 

investičních finančních prostředků na realizaci akce „Zateplení objektu škola na ul.                
O. Jeremiáše“ ve výši 4.000.00 Kč na rok 2020, které byly dále navýšeny o 3.800.000 Kč 
na základě usnesení rady MSK č. 85/7516 ze dne 6. 4. 2020.  Celková částka poskytnuté 

investiční dotace z rozpočtu MSK tak původně činila 7.800.000 Kč. Dotace byla průběžně 

čerpána na základě předložených dokladů (faktur) a byla vyčerpána ve výši 7.327.335,13 Kč, 

rozdíl v částce 472.664,87 Kč pak představuje úsporu (vliv vysoutěžených cen na přípravu 
a zabezpečení výstavby a vlastní ceny díla včetně realizovaných méněprací). O tuto částku byl 

pak snížen celkový investiční příspěvek na základě usnesení rady MSK č. 2/32 ze dne 
16. 11. 2020 na hodnotu jeho skutečného čerpání výše. Celkové investiční náklady této akce 

činily celkem 7.477.335,13 Kč, z toho 150.000 Kč bylo čerpáno již v roce 2019 na první část 

projektové dokumentace. 
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  v Kč 

ÚZ  Schválená 
dotace 

Čerpání dle 

předloženýc

h dokladů 
Rozdíl 

00252 

Projektová příprava akce „Energetické 

úspory ve SŠ služeb a podnikání Ostrava-
Poruba (tělocvična)“ v rámci projektu 

„Energetické úspory ve školách a 

školských zařízeních zřizovaných 
Moravskoslezským krajem – V. etapa“
   

160.610 0 - 160.610 

 
Již v roce 2019 rada MSK svým usnesením č. 60/5362 ze dne 9. 4. 2019 schválila naší škole 

poskytnutí investičního příspěvku do fondu investic na realizaci projektové přípravy uvedené 
akce ve výši 580.000 Kč, z uzavřené smluvní dokumentace bylo za rok 2019 vyčerpáno celkem 

419.386 Kč.  Na zůstatek těchto zdrojů ve výši 160.610 Kč byl schválen usnesením rady MSK 

č. 78/7054 ze dne 13. 1. 2020 investiční příspěvek do fondu investic s časovou použitelností od 
1. 9. 2019 do  31. 12. 2020. 
 
Z uzavřené smluvní dokumentace bylo v krátkodobých pohledávkách k 31. 12. 2020 evidováno 

zádržné z druhé části projektové dokumentace ve výši 21.054 Kč, které bylo uvolněno dle 

podmínek smlouvy v 7/2021. Pro autorský dozor v rámci budoucí realizace stavby pak činí 

smluvně uzavřená částka 24 200 Kč. Počátkem roku 2021 byl pak opět schválen investiční 

příspěvku do fondu investic radou MSK s časovou použitelností do 31. 12. 2021 ve výši 

160.610 Kč z jehož výše bylo čerpáno uvolnění zádržného.  Vlastní realizace investiční akce je 

plánována na rok 2022 s částečným je financována z dotačních prostředků Evropské unie 

prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí v rámci vyhlášení výzvy č. 121.  
 
           
                                                               
B. Čerpání jiných účelových neinvestičních prostředků (projekty ERASMUS+) 
 

Naše škola je zapojena prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce, příspěvková organizace 
do projektu v rámci programu ERASMUS+ (prostředky jsou čerpány v EUR, celková výše 

grantu činí 64 744 EUR) - Odborná stáž pro všechny III. Odborná stáž žáků probíhá 
ve Slovenské republice (společnost Metro v Žilině). Období trvání projektu je od 1. 9. 2019 
do 31. 8. 2022. Z celkové zálohy poskytnuté v roce 2019 ve výši 80 % grantu, tj. 51 795,20 
EUR bylo již celkem vyčerpáno 19 301,10 EUR, z toho v roce 2020 pak 6 697,58 EUR.  
Bohužel z důvodu pandemie koronaviru COVID-19 byly dílčí stáže odloženy (v plánu na závěr 
roku 2021). V uvedené souvislosti bylo trvání projektu prodlouženo dodatkem ke grantové 

dohodě o rok do 31. 8. 2022.  
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C. Náklady 
 
V oblasti nákladů za energie v hlavní činnosti bylo ve srovnání I. pololetí 2021a I. pololetí 2020 
dosaženo následujících rozdílů: 

                                                     
                                                                                                            v Kč 

 1-6/2021 1-6/2020 rozdíl 
Celkem 1.142.403,35 1.212.165,36 -69.762,01 
z toho: teplo  830.399,63 833.010,68 -2.611,05 
            ostatní (elektrická 
            energie, vodné a  
             stočné, plyn) 

312.003,72 379.154,68 -67.150,96 

 
 
Celkové náklady na energie jsou ve srovnání s minulým pololetím nižší o cca 6 %, v tomto 
poklesu se projevují následující vlivy:    
 
Teplo: 

 meziroční zvýšení ceny tepla o 3,3 %  
 úspory z ukončené investiční akce - Zateplení objektu školy na ul. O. Jeremiáše 

(variabilní složka)     
 dílčí úspory související s podstatně delším uzavřením škol v meziročním srovnání 

daných období v důsledku mimořádných opatřeními vlády ČR k zamezení šíření 
pandemie koronaviru 

 
Ostatní: 

 vodné a stočné – snížení DPH z 15 % na 10 %  s účinností od 1.5.2020, meziroční 

nárůst cen vodného a stočného bez DPH činí 4,9 %  
 dílčí úspory související s podstatně delším uzavřením škol v meziročním srovnání 

daných období v důsledku mimořádných opatřeními vlády ČR k zamezení šíření 
pandemie koronaviruheslo (z celkového rozdílu tvoří elektrická energie 65 %) 
 
            

Ve školním roce 2020/2021 byly realizovány nákupy drobného dlouhodobého majetku ve výši 
1 386 tis. Kč (rozhodující část proběhla v měsíci září-prosinci 2020 v úhrnné výši 
1 080 tis. Kč).  Do modernizace ICT bylo investováno celkem 1 081 tis. Kč, z toho do obnovy 
PC, notebooků a monitorů 916 tis. Kč, do obnovy jiných zařízení ICT pak celkem 166 tis. Kč, 

rozhodující část z této částky pak tvoří dataprojektory do školních učeben ve výši 148 tis. Kč. 

Nákupy školního a kancelářského nábytku činily 28 tis. Kč. Ostatní nákupy DDHM pak 
částku 304 tis. Kč.  V souvislosti se zajištěním hygienických opatření v důsledku pandemie 
koronaviru COVID-19 bylo z této částky investováno do desinfekčních stojanů (zásadně 

bezdotykových) celkem 43 tis. Kč a bezdotykových teploměrů ve výši 3 tis. Kč. 
 
 
Níže je uvedeno rozdělení nákupů DDHM ve školním roce 2020/2021: 
 
Náklady z DDHM celkem     1.385.867,24 Kč 
z toho: 
 
Výpočetní technika………...................................................1.081.438,59 Kč 
Vybavení  školy .…….............................................................169.897,83 Kč 
Vybavení  pro odborný výcvik  ..............................................134.530,82 Kč  
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V roce 2020 bylo do oprav a udržování v hlavní činnosti investován mimořádně vysoký objem 
v částce 1 509 tis. Kč, a to zejména do plánovaných akcí většího rozsahu v úhrnné výši 778 tis. 

Kč krytých z fondu investic. Níže uvádíme detailní rekapitulaci oprav a údržby:  
 
 

Opravy a údržba Částka 

v tis. Kč 
Nemovitého majetku 1 119 
z toho: Malování škola Příčná 1108 *) 592 
            Malování sklepních prostor školní budovy A na ul. Příčná 1108 *) 186 
            Nátěry radiátorových těles a stupaček, budova Příčná 1108   128 
            Havarijní oprava ležatého potrubí TVU a cirkulace,     
            budova O. Jeremiáše **) 50 

            Havarijní oprava svodů dešťové vody v suterénu na ul. Příčná 1108 **) 40 
            Výměna vodovodní přípojky, budova Příčná 1108 (část) **) 36 
            Ostatní  87 
Vozový park 33 
Výpočetní technika 85   
 z toho: oprava optického kabelu Polská 8  24 
Ostatní běžná údržba a opravy (škola, střediska odborného výcviku) 272 
Celkem      1 509 

 
*) krytí z fondů investic celkem 778 tis. Kč 
**) akce havarijního charakteru 
 

 
D. Výnosy 
 
Ve výnosech bylo dosaženo v I. pololetí roku 2021 oproti I. pololetí roku 2020 mimo jiné 

následujících tržeb: 
                         v Kč 
 1-6/2021 

 
1-6/2020 Rozdíl 

Hlavní činnost-výnosy z prodeje 
služeb  

114.048 354.242 -240.194 

z toho: produktivní práce žáků 111.048 341.242 -230.194 
Hlavní činnost-výnosy z prodeje 
materiálu a DHM 

700 9.800 -9.100 

Doplňková činnost celkem 99.684,57 256.140,62 -156.456,05 
v tom: výnosy z pronájmů   
           (včetně služeb) 

45.318,57 119.106,56 -73.787,99 

            rekval. kurzy 50.410,00 133.594,06 -83.184,06 
            ostatní výnosy  3.956 3.440 516 
 
Hlavní činnost 
 
Další vlna pandemie koronaviru a s tím související uzavření škol v prvním pololetí roku 2021 
na základě mimořádných opatření vlády ČR má i nadále zásadní odpad do hospodaření naší 

školy v hlavní činnosti. Vzhledem k tomu, že uzavření škol bylo ve srovnatelném období 

podstatně delší, je celkový výpadek výnosů za produktivní práci žáků meziročně dalších téměř 
68%.   
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Doplňková  činnost 
 
Obdobně jako v hlavní činnosti se v důsledku podstatně delšímu uzavření škol v prvním 

pololetí roku 2021 nepodařilo zrealizovat plánovanou rekvalifikace v oboru šička interiérového 

vybavení ve věznici v Opavě (přesunuto na podzim, výpadek výnosů z uvedeného titulu činí 
meziročně  82 tis. Kč – v minulém období byla uskutečněna alespoň jeho část s dokončením 
rekvalifikace v 8/2020). 
  
Rovněž nebyly naplněny výnosy z pronájmů (zásadně tělocvičny, dale pak nebytových prostor 

na odloučeném pracovišti na ul. Polská 1542 – Eva Basovníková/Studio EVA, nápojových             

a potravinových automatů). 
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
+ příloha č. 7 

 
Projekty ve školním roce 2020/2021 
 
1. 
Název projektu: Výstava – Ostrava!!! 
Číslo projektu: 0923/2020/ŠaS 
Dotační program: dotační program z oblasti školství na rok 2020 
Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava 
Celkové způsobilé výdaje: 40.000 Kč 
Doba trvání projektu: 1. ledna 2020 - 30. listopadu 2020 
Udržitelnost projektu: není 
Obsah projektu: Projekt je zaměřen na realizaci výstavy žákovských fotografií v zámku 
ve Slezských Rudolticích. Koná se letos 15. ročník a je zaměřen na zachycení reálií Ostravy, 
a to v osobitém pohledu na samotné město a její obyvatele. 
Archivace účetních dokladů: 10 let od předložení finančního vypořádání dotace, tj. do konce 
roku 2030. 
 
2. 
Název projektu: Šablony 2019 
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013802 
Dotační program: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa PO3 – Rovný 

přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, číslo výzvy: 
02 18 065 
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha 1 
Celkové způsobilé výdaje: 1.882.700 Kč 
Doba trvání projektu: 1. září 2019 – 28. Února 2022 
Udržitelnost projektu: není 
Obsah projektu: Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků, školního kariérového poradce a zapojením odborníka 

do výuky na odborném výcviku. 
 
 
3. 
Název projektu: Odborná stáž pro všechny III 
Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060108 
Dotační program: Erasmus +, Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobility jednotlivců – odborné 

vzdělávání a příprava 
Poskytovatel dotace: Dům zahraniční spolupráce, Praha 
Celkové způsobilé výdaje: 64.744 € 
Doba trvání projektu: 1. září 2019 - 31. srpna 2022 
Udržitelnost projektu: není 
Obsah projektu: V rámci projektu absolvuje 40 žáků oboru Podnikání, Prodavač, Aranžér 
a  Ekonomika a podnikání odbornou stáž ve firmě Metro v Žilině na Slovensku. Cílem projektu 

je zvýšení odborných kompetencí žáků. 
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12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
          + příloha č. 6 
 
Pro školní rok 2020/2021 byla škola připravena na realizaci rekvalifikačních kurzů, u kterých 

škola jako autorizovaná osoba umožňuje úspěšným absolventům získání profesní kvalifikaci 
v těchto oborech: 

 Švadlena      (31-033-H) 
 Zhotovování dámských kostýmů a plášťů  (31-005-H)  
 Šička interiérového vybavení   (31-029-H) 
 Zhotovování sukní, halenek a šatů   (31-001-H) 
 Kosmetička      (69-030-M) 
 Vizážistka      (69-035-M) 
 Fotoreportér      (34-024-H) 
 Sportovní masáže     (69-037-M) 

 
Dále škola byla připravena na realizaci kurzu k rozšíření kvalifikace Prodlužování vlasů, 
pro absolventy učebního oboru Kadeřník. 
Nabídka realizace všech těchto kurzů byla předána na Úřad práce Ostrava. Na rozdíl 
od realizace bezplatných vzdělávacích programů, které připravil NÚV v minulých létech 
v rámci projektu UNIV 3 je účast v kurzech hrazena z prostředků účastníků, což byl a je 

problém. Pro nezaměstnané, kteří nemají dostatečné finanční prostředky k úhradě nákladů 
je účast v kurzu nereálná. 
 
 
V tomto školním roce úspěšně absolvovali 1 účastník akreditovaný kurz k získání kvalifikace 

KADEŘNÍK.  
 
Ve školním roce 2020/2021 proběhl 1 rekvalifikační kurz v oboru KADEŘNÍK ve Vazební 

věznici v Ostravě-Heřmanicích. Kurz absolvovalo celkem 8 účastníků. A také proběhl 

rekvalifikační kurz ŠIČKA INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ ve Vazební věznici v Opavě. 
Kurz absolvovalo celkem 8 účastnic. 
 
Zároveň ve školním roce 2020/2021 proběhly zkoušky profesních kvalifikací oboru kosmetička 
- zkoušku konalo 10 účastnic 
 
 
Organizace rekvalifikačních kurzů je realizována v rámci doplňkové činnosti školy a pozitivně 

se promítá do hospodářských výsledků. 
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13.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 
 
1. 
Název projektu: Výstava – Ostrava!!! 
Číslo projektu: 0923/2020/ŠaS 
Dotační program: dotační program z oblasti školství na rok 2020 
Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava 
Celkové způsobilé výdaje: 40.000 Kč 
Doba trvání projektu: 1. ledna 2020 - 30. listopadu 2020 
Udržitelnost projektu: není 
Obsah projektu: Projekt je zaměřen na realizaci výstavy žákovských fotografií v zámku 
ve Slezských Rudolticích. Koná se letos 15. ročník a je zaměřen na zachycení reálií Ostravy, 
a to v osobitém pohledu na samotné město a její obyvatele. 
Archivace účetních dokladů: 10 let od předložení finančního vypořádání dotace, tj. do konce 
roku 2030. 
 
2. 
Název projektu: Šablony 2019 
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013802 
Dotační program: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa PO3 – Rovný 

přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, číslo výzvy: 02 
18 065 
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha 1 
Celkové způsobilé výdaje: 1.882.700 Kč 
Doba trvání projektu: 1. září 2019 – 28. února 2022 
Udržitelnost projektu: není 
Obsah projektu: Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků, školního kariérového poradce a zapojením odborníka 

do výuky na odborném výcviku. 
 
3. 
Název projektu: Odborná stáž pro všechny III 
Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060108 
Dotační program: Erasmus +, Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobility jednotlivců – odborné 

vzdělávání a příprava 
Poskytovatel dotace: Dům zahraniční spolupráce, Praha 
Celkové způsobilé výdaje: 64.744 € 
Doba trvání projektu: 1. září 2019 - 31. srpna 2022 
Udržitelnost projektu: není 
Obsah projektu: V rámci projektu absolvuje 40 žáků oboru Podnikání, Prodavač, Aranžér 
a Ekonomika a podnikání odbornou stáž ve firmě Metro v Žilině na Slovensku. Cílem projektu 

je zvýšení odborných kompetencí žáků. 
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14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Na škole působí celkem 4 odborové organizace: 
 ZO ČMOS – Příčná 1108, Ostrava-Poruba  
 První odborová organizace při SŠ služeb a podnikání, Ostrava-Poruba 
 Nezávislá odborová organizace při SŠ služeb a podnikání, Ostrava-Poruba 
 Odborová organizace ČMOS Polská 6, Ostrava-Poruba 

 
Spolupráce se všemi odborovými organizacemi je velmi dobrá a vychází z Kolektivní smlouvy. 
V rámci spolupráce se zaměstnavateli spolupracuje škola s obchodními řetězci TESCO, IKEA, 
ALBERT, HP TRONIK - Datart a Eta, ELEKTROWORLD, OKAY, kde žáci školy vykonávají 

odborný výcvik. Rovněž tato spolupráce je na vysoké úrovni. 
 
 
 
 
 
 
 
15. Závěr 
 
Školní rok 2020/2021 byl z velké části narušen pandemií Covid-19 a škola byla uzavřena. Škola 

se řídila opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a pokyny Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR. Prezenční výuka byla nahrazena výukou distanční založenou hlavně                    
na on- ine vyučování v různých formách, až v měsíci červnu byla obnovena prezenčné výuka 
a konaly se rovněž závěrečné a maturitní zkoušky. Škola nevyužila posunutí těchto zkoušek 
do období letních prázdnin 
 
Po stránce ekonomické byly splněny všechny závazné ukazatele. Škole se daří pracovat 
na velmi kvalitní úrovni v rámci typu školy. Daří se jí plnit vzdělávací a výchovné cíle 
a s náborem žáků do 1. ročníků nemá problémy. Škola je rovněž centrem celoživotního 

vzdělávání, kdy pomocí Národní soustavy kvalifikací zabezpečuje vzdělávání dospělých 
v rámci doplňkové činnosti. 
 
V budově školy na ulici Otakara Jeremiáše byla ukončena revitalizace.  
 
Střední škola má zcela jednoznačnou perspektivu a uplatnění v soustavě středních škol 

Moravskoslezského kraje i v budoucnosti. 
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Příloha č. 1 - Umístění žáků na soutěžích 
 

Ve školním roce 2020/2021 byly veškeré soutěže z důvodu COVID-19 zrušeny. 
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Příloha č. 2 - Příprava a organizování soutěží 

 

Regionální soutěže 

Název 
---  
  

Krajské soutěže 

Název 
 --- 
  

Národní soutěže 

Název 

--- 

 
  

Mezinárodní soutěže 

Název 
---  
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Příloha č. 3 - Další aktivity školy 
 

Spolupráce s městem, obcí – 
konkrétní aktivity 

ÚMOb-Poruba – fotografická výstava galerie „Na schodech“ 
Obecní úřad Slezské Rudoltice – fotografická výstava, spolupráce s MSK 
  

Spolupráce s profesními 

orgány (hosp. komora, 

cechy, firmy a další) 

Asociace učňovských zařízení MSK, Asociace středních škol oborů 

kadeřník, kosmetička ČR, Sdružení aranžérů ČR, Index, Schwarzkopf, 
Wella, Primavera Andorrana, Londa, Ryor,  Loreal, Kodak, Fotolab, Tesco, 
Ikea, Albert, HP Tronic - Datart, Eta, Okay, Elektroworld, Kika, MJC, 
Kamak, Šubert, Lázně Klimkovice, CZESHA, SUZ 

Aktivity žáků (školní 

časopis, studentská rada, 

divadelní soubor, školní 

sbor atd.) 
Studentská rada školy 

Akce prezentace školy, 

www stránky,  dny 

otevřených dveří atd. 

---- 

 
 
 

Rada školy Zřízena  k 1. 9. 2005 
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Příloha č. 4 - Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

při plnění úkolů ve vzdělávání. 
 

Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků: 

Počet firem 
Dlouhodobě spolupracující firmy (uveďte názvy firem, v případě 

jejich velkého počtu stačí uvést firmy z hlediska spolupráce 

nejvýznamnější. 

8 
Tesco, Albert, Ikea, HP Tronik - Datart, Eta, Elektroworld, Okay, 
Lázně Klimkovice, Lázně Darkov, Wellnes centrum Pod 
Kyčmolem 

 

   Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: 

Spolupracující 

partner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce 

Profesní 

organizace  Sdružení aranžérů ČR 
Zjišťování profesních 

informaci, vzdělávací činnost, 

řešení profesních problémů. 

  
Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička 

ČR 
Zjišťování profesních 

informaci, vzdělávací činnost, 

řešení profesních problémů. 
  

Asociace učňovských zařízení MSK 
Zjišťování profesních 

informaci, vzdělávací činnost, 

řešení profesních problémů. 
  

Unie kosmetiček  
Zjišťování profesních 

informaci, vzdělávací činnost, 

řešení profesních problémů. 

Firmy 

Primavera Andorrana, Schwarzkopf, Matrix, Ryor, , 
ForLife, Londa, CZESHA, SUZ, Vazební věznice 
Ostrava, Věznice Opava, Kamak, MJC Zlín 

Nákupy materiálu, školení, 

rekvalifikační kurzy  

(jiné formy 

spolupráce než 

zajišťování 

praktického 

vyučování) 

    

  
  

Další partneři  
(např. úřad 

práce, obec ...) 

Městský obvod Ostrava-Poruba,  Společenská činnost 
Vzdělávání, kultura 

  Úřad práce Ostrava Informace budoucím 

absolventům  
  NPI ČR, NIDV, SRPŠ   
 Policie ČR Prevence, preventivní strategie 
  Městská policie Ostrava, PPP Ostrava Prevence, preventivní strategie 
  Občanská sdružení – Pomocná ruka  Problémoví žáci 
 KHS Ostrava  
  Výcvikové středisko ZZS MSK   školení 
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Stipendia žáků: 

Počet udělených stipendií Firmy poskytující stipendium 

--------- -------------------------------- 
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Příloha č. 5 - Platnost školních vzdělávacích programů 

 
  (Věstník MŠMT VI/1999) ve školním roce 2020/2021 
  

KKOV Název oboru 
Název vzdělávacího 

programu Schválen Poznámka 
69-51-H/01 Kadeřník Kadeřník, kadeřnice 01.09.2015   Platnost od 1. 9. 2015 

          2. až 3. ročník + 2 dodatky 
 

34-56-L/01 Fotograf Multimediální technik - 
fotograf 01.09.2019   Platnost od 1. 9. 2019 

  1. a 2. ročník + 1 dodatek 
     

34-56-L/01 Fotograf Multimediální technik - 
fotograf 01.09.2018 

  Platnost od 1. 9. 2018 
3. ročník + 1 dodatek 

 
 
34-56-L/01 Fotograf Multimediální technik - 

fotograf 01.09.2016 Platnost od 1. 9. 2016 
   4. ročník + 2 dodatek 

64-41-L/51  Podnikání  Podnikání 01.09.2019 
  Platnost od 1. 9. 2019 
  1. a 2. ročník denní + 1 
dodatek 

64-41-L/51  Podnikání  Podnikání  01.09.2019 

  Platnost od 1. 9. 2019 

  1. a 2. ročník dálkové + 1 
dodatek 

 

64-41-L/51 Podnikání Podnikání 01.09.2011 
   Platnost od 1. 9. 2011 
   3. ročník dálkové + 2 
dodatky 

69-41-L/02  Masér sportovní 

a rekondiční  Masér sportovní a rekondiční  01.09.2019 
  Platnost od 1. 9. 2019 
  1. a 2. ročník + 1 dodatek 
 

69-41-L/02 Masér sportovní 

a rekondiční  Masér sportovní a rekondiční  01.09.2016    Platnost od 1. 9. 2016 

   3. a 4. ročník + 3 dodatky 

69-41-L/01 Kosmetické 

služby Kosmetické služby 01.09.2019     Platnost od 1.9.2019 
    1. a 2. ročník + 1 dodatek 

69-41-L/01 Kosmetické 

služby  Kosmetické služby  01.09.2016    Platnost od 1. 9. 2016 

   3. a 4. ročník + 3 dodatky 

63-41-M/01  Ekonomika a 
podnikání  

Management obchodních 

firem a sportovních klubů 01.09.2013     Platnost od 1. 9. 2013 
    1. až 4. ročník + 4 dodatky 

 
 

 



 

82 
 

KKOV Název oboru Název vzdělávacího 

programu 
Schválen Poznámka 

66-52-H/01 Aranžér Propagace a reklama 01.09.2015 Platnost 1. 9. 2015 
1. až 3. ročník + 2 dodatky 

66-51-H/01 
 

Prodavač 
 Prodavač - všeobecné zboží 01.09.2019 Platnost 1. 9. 2019 

1. a 2. ročník 
66-51-H/01 

 
Prodavač 

 
Prodavač - elektrotechnické 

zboží 01.09.2019 Platnost 1. 9. 2019 
1. a 2. ročník 

66-51-H/01 
 

Prodavač 
 Prodavač 01.09.2018 Platnost 1. 9. 2018 

3. ročník 
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Příloha č. 6 - Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 
 
Další vzdělávání v rámci celoživotního učení   

ANO Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace) 
ANO Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 
NE Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 
NE Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání) 
NE Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 
NE Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 
NE Vzdělávání seniorů 
NE Občanské vzdělávání 
NE Čeština pro cizince 

ANO Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
NE Jiné – vypište:……………………………. 

*Nehodící se škrtnět
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Příloha č. 7 
 

Nově zahájené projekty: 
Název 

projektu 
 

Operační 

program/Zdroj 
financování 
 

Registrační 

číslo projektu 
 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 
příjemce/partner 
(v případě, že škola je 

partner, uvést 

příjemce) 
 

Rozpočet 

projektu 
(v případě 
partnerství také 

částka, která 

připadá na 

školu) 
 

Obsah/Cíle projektu 
 

Období 

realizace  
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Příloha č. 8  

Souhrnná statistika 1. pololetí školního roku 2020/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Souhrnná statistika tříd - celá škola     1. pololetí školního roku 2020/2021

   zpracováno dne 23. 9. 2021

Škola - všechny obory

ročník žáků      z toho hodnocení snížená známka průměrný průměrná absence na žáka

V P 5 N z chování prospěch celkem neomluvených

1. ročník 333 41 224 16 52 8 (7 + 1) 2,132 30,14 2,72
2. ročník 276 28 192 9 47 6 (6 + 1) 2,191 44,80 1,83
3. ročník 229 32 184 2 11 4 (4 + 0) 2,005 50,39 2,45
4. ročník 98 6 90 0 2 0 2,245 76,29 1,95
C E L K E M 936 107 690 27 112 18 (17 + 1) 2,143 50,41 2,24

Studijní obory

ročník žáků      z toho hodnocení snížená známka průměrný průměrná absence na žáka

V P 5 N z chování prospěch celkem neomluvených

1. ročník 113 14 80 10 9 2 (2 + 0) 2,076 24,01 1,12
2. ročník 95 12 65 6 12 0 2,099 40,57 0,59
3. ročník 95 9 79 2 5 0 2,053 42,73 0,08
4. ročník 98 6 90 0 2 0 2,245 76,29 1,95
C E L K E M 401 41 314 18 28 2 (2 + 0) 2,118 45,90 0,94

Učební obory

ročník žáků      z toho hodnocení snížená známka průměrný průměrná absence na žáka

V P 5 N z chování prospěch celkem neomluvených

1. ročník 107 12 74 6 15 5 (4 + 1) 2,091 39,37 5,97
2. ročník 94 8 61 2 23 6 (6 + 0) 2,266 61,70 3,87
3. ročník 85 15 70 0 0 4 (4 + 0) 2,042 79,38 6,33
C E L K E M 286 35 205 8 38 15 (14 + 1) 2,133 60,15 5,39

Nástavbové obory

ročník žáků      z toho hodnocení snížená známka průměrný průměrná absence na žáka

V P 5 N z chování prospěch celkem neomluvených

1. ročník 113 15 70 0 28 1 (1 + 0) 2,131 25,84 0,96
2. ročník 87 8 66 1 12 0 2,216 36,19 0,50
3. ročník 49 8 35 0 6 0 1,855 21,95 1,37
C E L K E M 249 31 171 1 46 1 (1 + 0) 2,067 27,99 0,94

Celkový průměrný prospěch     2,143  Zameškané hodiny Celkem Na žáka

Stupeň prospěl s vyznamen. 107 teorie celkem 27 732 29,628
hodnocení prospěl 690 z toho neomluvených 1 070 1,143
prospěchu neprospěl 27 odborné celkem 13 706 14,643

nehodnocen 112 z toho neomluvených 991 1,059
celkem 41 438 44,271
z toho neomluvených 2 061 2,202



 

celkem P V 5 N 
Průměrná absence na žáka 

neomluv. třídní učitel 
z toho hodnocení snížená 

známka Ch prospěch 
průměrný 

třída žáků 

1. pololetí školního roku 2020/21 
zpracováno dne: 22. 9. 2021 Souhrnná statistika tříd - Příčná 

24.29 2.19 1.911 23 4 2 2 EP1 Mgr. Koláč Daniel 31 2 (2+0) 
33.86 0.90 1.957 17 5 1 6 F1 Mgr. Švábová Martina 29 - 
30.34 2.00 2.361 21 0 2 3 H1A Mgr. Dujková Kateřina 26 1 (1+0) 
38.84 13.3 1.990 15 5 3 3 H1B Mgr. Nesrstová Kateřina 26 3 (3+0) 
23.83 - 2.601 15 1 7 1 K1 Mgr. Havlasová Kateřina 24 - 
14.06 1.38 1.841 25 4 - - M1 Mgr. Boudová Barbora 29 - 
27.36 2.082 3.23 116 19 15 15 1. ročník 165 6 (6+0) 
19.82 0.93 2.069 17 4 4 3 EP2 Ing. Jacháčková Yweta 28 - 
59.52 - 2.143 13 1 - 5 F2 Mgr. Dudková Radmila 19 - 
64.26 2.32 2.282 12 1 2 4 H2A Mgr. Maceček Radim 19 1 (1+0) 
69.63 1.86 2.119 15 0 - 7 H2B Mgr. Bartošicová Pavla 22 1 (1+0) 
47.31 1.41 2.339 17 2 1 2 K2 PaedDr. Šalonková 22 - 
35.61 - 1.847 18 5 1 2 M2 Mgr. Bedrlíková Karla 26 - 
68.63 - 2.434 21 0 - 1 PS2A Mgr. Zapletal Pavel 22 - 
50.10 2.151 0.90 113 13 8 24 2. ročník 158 2 (2+0) 
45.26 0.04 2.279 20 2 2 2 EP3 Ing. Zmudová Renata 26 - 
41.89 0.26 1.754 15 3 - 1 F3 Mgr. Svěchovský Adam 19 - 
38.70 3.45 1.775 16 4 - - H3A Mgr. Křižáková Renata 20 1 (1+0) 
58.78 1.37 1.820 15 4 - - H3B Mgr. Ferenčíková Marta 19 - 
61.26 - 2.363 21 1 - 1 K3 Mgr. Lukášová Dana 23 - 
22.51 - 1.816 23 3 - 1 M3 Mgr. Czerný Marek 27 - 
43.89 1.998 0.75 110 17 2 5 3. ročník 134 1 (1+0) 
63.12 6.24 2.568 23 0 - 2 EP4 Mgr. Glacová Monika 25 - 
94.80 - 2.305 25 0 - - F4 Mgr. Hýžová Karin 25 - 
76.68 1.84 2.134 15 4 - - K4 Mgr. Zychová Martina 19 - 
71.41 - 2.000 27 2 - - M4 Mgr. Besta Rostislav 29 - 
76.29 2.245 1.95 90 6 0 2 4. ročník 98 - 
46.46 2.111 1.74 429 55 25 46 C E L K E M 555 9 (9+0) 



 

celkem P V 5 N 
Průměrná absence na žáka 

neomluv. třídní učitel 
z toho hodnocení snížená 

známka Ch prospěch 
průměrný 

třída žáků 

1. pololetí školního roku 2020/21 
zpracováno dne: 23. 9. 2021 Souhrnná statistika tříd - Polská 

34.00 0.54 2.035 19 5 - 2 A1 Mgr. Huberová Hana 26 - 
54.31 8.03 2.461 19 2 1 7 P1 PaedDr. Šráčková Jana 29 1 (0+1) 
13.77 - 1.840 15 8 - 8 PD1A Ing. Moravec Petr 31 - 
10.04 - 2.176 13 1 - 7 PD1B Ing. Zemková Milada 21 - 
37.62 0.07 2.165 25 2 - 2 PS1A Mgr. Bělová Alena 29 - 
41.93 3.78 2.344 17 4 - 11 PS1B Mgr. Roztočilová Ivana 32 1 (1+0) 
32.92 2.182 2.20 108 22 1 37 1. ročník 168 2 (1+1) 
48.96 3.20 2.106 20 4 - 6 A2 Mgr. Ganobčíková Šárka 30 1 (1+0) 
63.95 8.09 2.555 14 3 - 6 P2 Ing. Zemánková Renata 23 3 (3+0) 
14.09 - 2.059 10 4 - 8 PD2A Mgr. Válková Helena 22 - 
15.63 0.74 2.035 13 3 - 3 PD2B Mgr. Pchálková Lenka 19 - 
46.41 1.25 2.337 22 1 1 - PS2B Ing. Andrejková Hana 24 - 
39.50 2.231 2.76 79 15 1 23 2. ročník 118 4 (4+0) 
60.03 - 1.880 24 6 - - A3 Mgr. Sýkorová Pavla 30 - 

160.00 20.5 2.693 15 1 - - P3 Mgr. Tvrdá Marcela 16 3 (3+0) 
22.53 2.15 1.822 18 5 - 3 PD3A Mgr. Střelecký Roman 26 - 
21.37 0.58 1.888 17 3 - 3 PD3B PhDr. Kubečková Taťana 23 - 
56.88 2.011 4.15 74 15 0 6 3. ročník 95 3 (3+0) 
40.97 2.156 2.86 261 52 2 66 C E L K E M 381 9 (8 + 1) 



Příloha č. 9  

Souhrnná statistika 2. pololetí školního roku 2020/2021 
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Souhrnná statistika tříd - celá škola     2. pololetí školního roku 2020/2021

   zpracováno dne 23. 9. 2021

Škola - všechny obory

ročník žáků      z toho hodnocení snížená známka průměrný průměrná absence na žáka

V P 5 N z chování prospěch celkem neomluvených

1. ročník 310 41 236 9 24 8 (4 + 4) 2,142 26,74 2,25
2. ročník 259 29 207 7 16 9 (8 + 1) 2,165 25,25 2,27
3. ročník 228 37 162 1 28 13 (10 + 3) 2,028 31,97 6,06
4. ročník 96 10 73 5 8 0 2,07 1,02 0,09
C E L K E M 893 117 678 22 76 30 (22 + 8) 2,101 21,25 2,67

Studijní obory

ročník žáků      z toho hodnocení snížená známka průměrný průměrná absence na žáka

V P 5 N z chování prospěch celkem neomluvených

1. ročník 112 18 89 4 1 4 (3 + 1) 2,045 20,44 1,64
2. ročník 90 11 75 2 2 3 (3 + 1) 2,061 22,86 1,88
3. ročník 94 10 81 0 3 4 (4 + 0) 2,119 31,97 1,21
4. ročník 96 10 73 5 8 0 2,07 1,02 0,09
C E L K E M 392 49 318 11 14 11 (10 + 1) 2,074 19,07 1,21

Učební obory

ročník žáků      z toho hodnocení snížená známka průměrný průměrná absence na žáka

V P 5 N z chování prospěch celkem neomluvených

1. ročník 99 11 81 5 2 2 (0 + 2) 2,225 30,38 2,80
2. ročník 87 10 70 4 3 6 (5 + 1) 2,309 44,23 4,17
3. ročník 85 20 48 1 16 9 (6 + 3) 2,129 55,19 16,01
C E L K E M 271 41 199 10 21 17 (11 + 6) 2,221 43,27 7,66

Nástavbové obory

ročník žáků      z toho hodnocení snížená známka průměrný průměrná absence na žáka

V P 5 N z chování prospěch celkem neomluvených

1. ročník 99 12 66 0 21 2 (1 + 1) 2,177 28,29 1,99
2. ročník 82 8 62 1 11 0 2,185 7,96 0,38
3. ročník 49 7 33 0 9 0 1,839 0 0
C E L K E M 230 27 161 1 41 2 (1 + 1) 2,067 12,08 1,79

Celkový průměrný prospěch         2,101  Zameškané hodiny Celkem Na žáka

Stupeň prospěl s vyznamen. 117 teorie celkem 12 376 14,570
hodnocení prospěl 678 z toho neomluvených 1 374 1,680
prospěchu neprospěl 22 odborné celkem 9 706 11,067

nehodnocen 76 z toho neomluvených 1 097 1,453
celkem 22 082 25,637
z toho neomluvených 2 471 3,133



 

celkem P V 5 N 
Průměrná absence na žáka 

neomluv. třídní učitel 
z toho hodnocení snížená 

známka Ch prospěch 
průměrný 

třída žáků 

2. pololetí školního roku 2020/21 
zpracováno dne: 22. 9. 2021 Souhrnná statistika tříd - Příčná 

20.96 4.37 2.057 23 6 - 1 EP1 Mgr. Koláč Daniel 30 1 (0+1) 
23.72 0.03 1.976 21 5 3 - F1 Mgr. Švábová Martina 29 2 (2+0) 
23.65 0.38 2.303 22 1 3 - H1A Mgr. Dujková Kateřina 26 - 
33.24 6.04 2.294 20 2 2 1 H1B Mgr. Nesrstová Kateřina 25 1 (0+1) 
18.95 1.63 2.413 21 2 1 - K1 Mgr. Havlasová Kateřina 24 1 (1+0) 
18.13 0.52 1.733 24 5 - - M1 Mgr. Boudová Barbora 29 - 
22.97 2.097 2.13 131 21 9 2 1. ročník 163 5 (3+2) 
26.07 7.50 2.124 22 2 1 1 EP2 Ing. Jacháčková Yweta 26 3 (3+0) 
25.16 - 2.089 15 1 1 1 F2 Mgr. Dudková Radmila 18 - 
43.21 0.11 2.267 16 2 1 - H2A Mgr. Maceček Radim 19 - 
32.50 2.90 2.421 16 1 2 1 H2B Mgr. Bartošicová Pavla 20 1 (1+0) 
20.23 - 2.272 19 2 - - K2 PaedDr. Šalonková 21 - 
19.96 - 1.760 19 6 - - M2 Mgr. Bedrlíková Karla 25 - 

0.00 - 2.132 19 1 1 - PS2A Mgr. Zapletal Pavel 21 - 
23.51 2.129 1.70 126 15 6 3 2. ročník 150 4 (4+0) 
24.68 0.40 2.314 22 1 - 2 EP3 Ing. Zmudová Renata 25 3 (3+0) 
23.00 - 1.794 15 4 - - F3 Mgr. Svěchovský Adam 19 - 
27.90 - 1.879 12 8 - - H3A Mgr. Křižáková Renata 20 - 
29.52 1.84 2.242 15 3 - 1 H3B Mgr. Ferenčíková Marta 19 - 
49.95 4.43 2.461 21 1 - 1 K3 Mgr. Lukášová Dana 23 1 (1+0) 
30.25 - 1.905 23 4 - - M3 Mgr. Czerný Marek 27 - 
31.12 2.112 1.11 108 21 0 4 3. ročník 133 4 (4+0) 

0.39 0.39 2.360 12 2 2 7 EP4 Mgr. Glacová Monika 23 - 
1.52 - 2.173 23 0 1 1 F4 Mgr. Hýžová Karin 25 - 
1.31 - 1.948 14 5 - - K4 Mgr. Zychová Martina 19 - 
0.89 - 1.837 24 3 2 - M4 Mgr. Besta Rostislav 29 - 
1.02 2.070 0.09 73 10 5 8 4. ročník 96 - 

21.23 2.105 1.40 438 67 20 17 C E L K E M 542 13 (11+2) 



 

celkem P V 5 N 
Průměrná absence na žáka 

neomluv. třídní učitel 
z toho hodnocení snížená 

známka Ch prospěch 
průměrný 

třída žáků 

2. pololetí školního roku 2020/21 
zpracováno dne: 23. 9. 2021 Souhrnná statistika tříd - Polská 

25.70 0.88 1.856 18 6 - - A1 Mgr. Huberová Hana 24 - 
38.91 3.88 2.446 21 2 - 1 P1 PaedDr. Šráčková Jana 24 1 (0+1) 
13.39 - 1.770 16 4 - 8 PD1A Ing. Moravec Petr 28 - 
21.14 - 2.185 10 2 - 2 PD1B Ing. Zemková Milada 14 - 
32.62 1.11 2.336 20 3 - 4 PS1A Mgr. Bělová Alena 27 - 
46.00 6.83 2.418 20 3 - 7 PS1B Mgr. Roztočilová Ivana 30 2 (1+1) 
30.50 2.186 2.37 105 20 0 22 1. ročník 147 3 (1+2) 
42.64 1.25 1.949 22 4 1 1 A2 Mgr. Ganobčíková Šárka 28 - 
58.55 12.4 2.598 16 3 - 1 P2 Ing. Zemánková Renata 20 5 (4+1) 
12.00 - 2.231 13 3 - 4 PD2A Mgr. Válková Helena 20 - 
19.82 1.53 2.131 13 3 - 1 PD2B Mgr. Pchálková Lenka 17 - 

0.00 - 2.245 17 1 - 6 PS2B Ing. Andrejková Hana 24 - 
26.99 2.200 2.83 81 14 1 13 2. ročník 109 5 (4+1) 
38.33 4.30 1.816 18 7 - 5 A3 Mgr. Sýkorová Pavla 30 1 (0+1) 

125.00 57.9 2.578 3 2 1 10 P3 Mgr. Tvrdá Marcela 16 8 (6+2) 
0.00 - 1.739 17 5 - 4 PD3A Mgr. Střelecký Roman 26 - 
0.00 - 1.938 16 2 - 5 PD3B PhDr. Kubečková Taťana 23 - 

32.81 1.944 11.0 54 16 1 24 3. ročník 95 9 (6+3) 
30.04 2.131 4.87 240 50 2 59 C E L K E M 351 17 (11 + 6) 




