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Název školy dle zařazení v rejstříku škol 

 

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 

  
právní forma:  příspěvková organizace 

 zřizovatel:  Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň 

 IČO:  49774859 

 IZO školy:  049774859 

Kontakty 

Telefon:  377 308 282 

Fax:  377 823 030 

E-mail:  info@osvsplzen.cz 

Webové stránky:  www.osvsplzen.cz 

Ředitel školy:  Mgr. Bc. Hana Krýslová 

Zástupce ředitele školy pro TV:   Ing. Mgr. Bohumila Medková 

Zástupce ředitele školy pro PV:  Mgr. Bc. Miroslav Kříž 

 

 

Počet tříd a žáků/studentů, včetně závěrečných ročníků 
 

 

Počet žáků/studentů 
v denní formě studia 

Počet žáků/studentů 
v jiné formě studia Počet tříd 

Průměrný počet 
žáků/studentů na třídu 

k datu 31. 8. 2015 30. 9. 2015 31. 8. 2016 30. 9. 2015 31. 8. 2016 

s MZ       

s VL 283 160 0 0 14 11,43 

VOŠ       
 

 

 

Přehled pracovníků školy - podle stavu k 30. 6. 2016 
 

Počet pracovníků 
celkem 

fyzický/přepočtený 

z toho počet pedagog 
pracovníků 

fyzický/přepočtený 

Fyzický počet 
pedagog. pracovníků 
se vzděláním VŠ/SŠ 

Průměrná délka 
pedagogické praxe 

(za všechny pedagog. prac.) 

40/39 34/34 25/9 16 
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Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2016/2017 
 
1.  

Forma studia 

Počet žák přihlášených 
celkem 

 
Počet 

vydaných 
rozhodnutí 

o přijetí 
k  31. 8. 2015 

 

 
Počet žáků, 

kteří 
skutečně 
nastoupili 

k 1. 9. 2015 
 

Počet 
odvolání 

proti 
nepřijetí  
ke studiu 

1. kolo 
 

další kola 
 

denní forma 237 27 194 141 10 

jiná forma 0 0 0 0 0 

 

 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů ve školním roce 2015/2016 k 31. 8. 2016 
(včetně závěrečných ročníků) 
 

 
 

prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl neklasifikován 

s MZ     

s VL 45 172 13 1 

VOŠ     

 

 

 

Údaje o chování žáků – k 31. 8. 2016 (denní studium SŠ) 
 

   snížený stupeň 
z chování 2. stupeň 

snížený stupeň 
z chování 3. stupeň 

podmínečně 
vyloučeni 

vyloučení 

Celkem 18 8 8 2 

 

 

 

Žáci/studenti s individuálním vzdělávacím plánem 
 

 celkem 

počet žáků/studentů s IVP 0 

z toho talentovaní 0 

v jakém oboru/předmětech 0 
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Výsledky závěrečných zkoušek  
 

výsledky ZZ 
Z toho počet žáků konajících ZZ 
V opravném nebo náhradním 

termínu 
prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 

22 39 2 1 

 
 

 

Řešení stížností 
 

důvodných částečně důvodných nedůvodných 

0 0 1 

 

 

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
 

počet podaných žádostí o informace 0 

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace 0 

 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

počet navštívených vzdělávacích akcí 19 

počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili  12 

 

 

 

Školní metodik prevence (ŠMP) 
 

počet fyzických osob 1 

zařazení do platové třídy 12 

vyučovací povinnost - hodin 21 

funkci ŠMP zastává let 9 

působí i jako výchovný poradce ne 
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Vzdělání školního metodika prevence 
 

vysokoškolské bakalářské vysokoškolské magisterské jiné 

ne ano ne 

 

 

 

Specializační kurz pro metodiky prevence v celkové dotaci 250 hodin 
 

absolvovala 2011 

studuje, studium dokončí ve školním roce x 

 

 

Primární prevence rizikového chování ve škole 
 

škola využívá nabízených programů neziskových či 
jiných organizací 

ano 

pokud ano, uveďte jakých 

Městská policie Plzeň  
Krajská hygienická stanice Plzeň 
Ledovec 
OSPOD  
Úřad práce Plzeň 
Obchodní řetězec Tesco 
Salesiánské středisko mládeže 
Mamma HELP, z.s. 

škola vypracovává vlastní projekt, program aj., 
jehož realizátory jsou učitelé 

ano 

popište, jaké vidíte v práci ŠMP výhody, nevýhody, 
možnosti, co by se mohlo podle Vás zlepšit, co by 
Vám pomohlo, apod. 

výhody - 
zpracování preventivního programu 
v oblasti sociálně patologických jevů; 
tvorba, koordinace a kontrola plnění 
preventivního programu školy 
 

nevýhody - 
osvětová činnost se ne vždy setkává 

s pozitivním ohlasem převážně z důvodu 
nevhodné prezentace daného tématu 
přednášejícím 
 

možnosti -  
krizová intervence v případě řešení projevů 
patologického chování žáků školy 
 

zlepšení -  
rezervy v oblasti předávání informací, 
jejich prezentace a obsahové náplně 
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Školní koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 
 

působí na škole pedagog pověřený koordinací EVVO ne 

uveďte jeho aprobaci x 

 

 

 

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO v celkové dotaci 250 hodin 
 

absolvoval/a x 

studuje, studium dokončí ve školním roce x 

 

 

Podpora technického vzdělávání 

Ano, škola podporuje technické vzdělávání. V současné době umožňuje vyučení žáků 

v technických oborech, o které se zajímají i za cenu realizace vzdělávání ve víceoborových třídách. 

Důvodem této skutečnosti byl na jedné straně zájem žáka, na druhé straně příliš nízký počet žáků 

hlásící se ke vzdělávání v těchto oborech v předcházejících letech. 

 

Údaje o asistentech pedagoga 

Škola nemá zřízenou funkci asistenta pedagoga. 

 

Hodnocení školního roku 

Integrovaní žáci ve školním roce 

Výchova a vzdělávání žáků je zaměřena na odbornou přípravu a získání základních sociálních 

dovedností. Vzdělávání je realizováno v souladu s postupujícím vědeckým poznáním v duchu zásad 

humanity a demokracie. Při všech činnostech jsou uplatňovány i nadále speciálně pedagogické 

postupy a zřetele s respektováním speciálně vzdělávacích potřeb žáků OŠVS. Ve školním roce 

2015/2016 bylo formou individuální integrace vzděláváno 24 žáků. Podle individuálního vzdělávacího 

plánu nebyl vzděláván žádný žák. 

Hodnocení výsledků výchovného poradenství 

Činnost výchovného poradce na OŠVS Plzeň i v tomto školním roce probíhala ve spolupráci 

s vedením školy, se školním metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky školy podle 

Obsahového a časového plánu výchovného poradce pro školní rok 2015/2016. 
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Nábor žáků ke studiu na naší škole 

 v září 2015 proběhla prezentace naší školy informační schůzce pro výchovné poradce 

základních a středních škol na ÚP Plzeň-město  

 na základní školy byly v průběhu měsíce října 2015 zaslány informační dopisy a letáky 

o možnostech studia a podmínkách přijímacího řízení 

 dny otevřených dveří v prosincovém a lednovém termínu 

Kariérové poradenství 

 
 v květnu 2016 absolvovali žáci končících ročníků besedu na ÚP Plzeň - město 

 v květnu 2016 připravilo Salesiánské středisko mládeže pro 3. ročníky program zaměřený 

na vstup do světa práce (životopis, pracovní pohovor, dotazník na profesní zaměření) 

Hodnocení výsledků v oblasti primární prevence 

V průběhu celého školního roku 2015/2016 probíhala úspěšně komunikace a spolupráce mezi 

třídními učiteli a preventivním týmem. Pedagogové využívali společného postupu při řešení 

výchovných problémů žáků, fungovala spolupráce, VP, ŠMP a vedení školy při řešení agresivního 

chování žáků. 

 

Zneužívání návykových látek 

V rámci předmětů OV, RZV, ZDR proběhly přednášky - zdravý životní styl, návykové látky, 

rizika zneužití návykových látek, legální návykové látky, prevence zneužívání návykových látek. 

 

Rizika virtuálního světa 

V předmětech PP a OV seznámeni s riziky, spojenými s pohybem ve virtuálním světě.  

V rámci předmětu Práce s počítačem zapojení všech ročníků do projektu Kraje pro bezpečný internet 

podporovaný Asociací krajů České republiky. 

 

Rizikové sexuální chování 

V rámci předmětů OV, SVD, RZV, ZDR proběhly přednášky -  zdravý životní styl, sexuální život, 

rizika předčasného sexu, pohlavní choroby, druhy antikoncepce. 
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Vztahy, komunikace 

V 1. ročnících proběhl jednodenní adaptační kurz organizovaný VP, ŠMP a třídními učiteli. 

V rámci předmětů OV a SVD proběhly přednášky - mezilidské vztahy, komunikace, formální 

a neformální skupiny, tolerance, rasismus. 

Rozlučkový den 3. ročníků v Salesiánském středisku - životopis, kariérní poradenství, přijímací 

pohovor.  

 

Zdravý životní styl 

V rámci předmětů OV, TV, SVD, ZDR proběhly přednášky - zdravý životní styl, stravování, 

volnočasové aktivity, civilizační choroby. 

 

Rasismus 

V rámci OV a SVD proběhly přednášky - komunikace mezi lidmi, víra, náboženství a církve, 

majorita a minorita. 

 

Činnost ŠMP byla vykonávána i za spolupráce s jinými organizacemi: 

Městská policie Plzeň, Krajská hygienická stanice Plzeň, Ledovec, OSPOD, Úřad práce Plzeň, Obchodní 

řetězec Tesco, Salesiánské středisko mládeže, Mamma HELP, z.s. 

 

Účast žáků na sportovních akcích 

- Lasergame - listopad 2015 

- Školní turnaj v sálové kopané a vybíjené - prosinec 2015 

- Ice park - březen 2016 

- Lehkoatletický čtyřboj středních škol Plzeňského kraje -červen 2016 

- Školní sportovní den - červen 2016                              

 

Účast žáků na kulturních akcích   

- Veletrh cestovního ruchu ITEP 2015 - září 2015 

- Výstava „Škodovy závody“ - plzeňská radnice – listopad 2015 

- Městská knihovna - exkurze - listopad 2015   

- Výstava „Dětský výtvarný projev“ - prosinec 2015  

- Vánoční trhy v Plzni - prosinec 2015  

- Exkurze „Velikonoční tradice“ - duben 2016 
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- Výstava „ Osvobození Plzně „ - květen 2016 

- Úřad práce - beseda pro končící ročníky - květen 2016  

- Výstava vojenské techniky v Plzni - květen 2016 

- Výstava „Osvobození Plzně americkou armádou“ - květen 2016  

- Galerie města Plzně - výstava  - květen 2016 

- Divadelní představení Don Quijote - květen 2016 

- Den s dobrovolnými hasiči - květen 2016 

- Návštěva zámku Kozel - červen 2016 

 

Prezentace školy ve školním roce 2015/2016 

Akademie řemesel Rokycany 

Dne 22. října 2015 se škola zúčastnila prezentace škol, která byla pořádána Úřadem práce 

v Rokycanech pod názvem Akademie řemesel. 

  

 

  

 

 

 

Veletrh odborného vzdělávání v příhraniční oblasti ČR a Bavorska 

Dne 30. listopadu 2015 se škola zúčastnila prezentace škol, kterou pořádala Regionální hospodářská 

komora Plzeňského kraje pod názvem Veletrh odborného vzdělávání v příhraniční oblasti ČR 

a Bavorska.  
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Raut na Krajském úřadě Plzeňského kraje pro medailisty z her VII. letní olympiády dětí a mládeže 

Dne 16. září 2015 připravili žáci oboru Cukrářské práce, Kuchařské práce se zaměřením na přípravu 

jídel, občerstvení na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Zde hejtman Václav Šlajs spolu se svým 

náměstkem hejtmana pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň – Evropské hlavní 

město kultury 2015 Jiřím Stručkem ocenili medailisty, kteří uspěli na letošních hrách VII. letní 

olympiády dětí a mládeže. Všichni zúčastnění mohli ochutnat výrobky našich žáků po zakončení 

oficiální části této akce. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Žáci připravili dva rauty na KÚPK 

Dne 23. března 2016 připravili žáci oboru Kuchařské práce se zaměřením na přípravu jídel a žáci 

oboru Cukrářské práce hned dva rauty. První raut byl pro ředitele gymnázií Plzeňského kraje, kde 

učitelé odborného výcviku spolu se žáky připravili malé občerstvení v podobě kanapek, zákusků 

a ovoce. Druhá část byla připravena pro žáky gymnázií Plzeňského kraje, kteří se zúčastnili 

vědomostního kvízu, který vyhlásil hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs. Všichni zúčastnění mohli 

ochutnat hovězí guláš, kuřecí směs, vepřové a kuřecí řízečky a také něco sladkého od našich cukrářů. 
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Příprava rautu v Techmanii Science Center Plzeň 

Dne 26. května 2016 se zapojili žáci naší školy do přípravy rautu, který se konal v Techmanii Science 

Center Plzeň. Tento raut byl připraven pro oceněné žáky základních a středních škol v soutěži 

Řemeslo má zlaté dno. Ochutnat výrobky na rautovém stolu přišlo 150 lidí, kteří se této akce 

zúčastnili.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Alpinum Plzeň 

Od 15. září 2015 proběhla výstava klubu Alpinum Plzeň. Žáci zahradnického oboru v rámci odborného 

výcviku připravili výstavní prostory v zahradě na Mikulášském náměstí. 

 

 

Výstava českých a bavorských zahrádkářů 

Ve dnech 9. a 10. října 2015 se v plzeňské Šeříkovce konala Výstava českých a bavorských zahrádkářů. 

Po oba dva dny byla k vidění přehlídka ovoce, zeleniny a dalších výpěstků našich i bavorských kolegů. 

Součástí výstavy byl  prodej rostlin, ovoce, moštů a dalších artiklů spojených se zahrádkářstvím. 
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Veletrh Flora Plzeň 

V sobotu 16. 4. 2016 se v KD Jas konal první ročník veletrhu s názvem Flora Plzeň. Mezi vystavovateli 

nechyběli ani zahradníci z naší školy. Ve svém stánku nabídli veřejnosti sadbu jarní zeleniny, bylinky, 

skalničky, trvalky a mnoho dalšího.  

 

Alpinum v Plzni na Mikulášském náměstí 

Od 4. května 2016 se naše škola opět prezentovala na výstavě klubu Alpinum v Plzni na Mikulášském 

náměstí. Pro tuto výstavu jsme nejdříve připravili výstavní prostory a při samotné výstavě 

se prodávaly velice úspěšně zahradnické výpěstky. 

 

Akce na KÚPK 

 12. září 2015 Dvorana slávy; výzdoba sálu v Měšťanské besedě a květiny pro oceněné 

 Dne 29. září 2015 ministryně školství Mgr. Kateřina Valachová Ph.D. atd. 

 Dne 19. října 2015 úprava zahrady a nádvoří KÚPK 

 prosinec Předvánoční setkání hejtmana Plzeňského kraje s přáteli - vánoční výzdoba sálu 

v Měšťanské besedě a kytice pro oceněné  

 prosinec Vánoční večírek KÚPK - výzdoba sálu v Měšťanské besedě 

 duben úprava záhonů před KÚPK - osázení nádob na nádvoří a na balkoně 

 3. května 2016 Žena regionu - výzdoba sálu a podia v Měšťanské besedě a kytice pro oceněné 

dámy 

 19. května 2016 výzdoba salonku v KÚPK - vazba ze suchých květin 

 

Příprava výzdoby na reprezentační ples Plzeňského kraje 

Dne 27. 2. 2016 se konal v plzeňském Parkhotelu 13. reprezentační ples Plzeňského kraje. Naše 

žákyně  oboru Zahradnické práce  spolu s učitelkami odborného výcviku zajistily výzdobu podia 

a stolů. K výzdobě patřily i slavnostní kytice pro účinkující. Celá akce se nesla v duchu 80 let. 
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Vánoční trhy na Krajském úřadě Plzeňského kraje 

Již po několikáté se naše škola zúčastnila vánočních trhů, které pořádá Krajský úřad Plzeňského 

kraje.  Návštěvníci si mohli u stánků zakoupit výrobky žáků. Do přípravy výrobků, které naše škola 

prodávala, se zapojila většina oborů vyučovaných na škole.  Žáci oboru Kuchařské práce 

se zaměřením na přípravu jídel, Cukrářské práce a Pečovatelské služby na letošní vánoční trhy 

připravili vánoční cukroví, vlasové nudle a staročeské vánočky. Žáci oboru Zahradnické práce 

připravili pro návštěvníky různé druhy vánočních svícnů, barborky a jiné vánoční předměty. Obor 

Prodavačské práce se postaral o celkový prodej všech nabízených výrobků. 

 

Soutěž ve vazbě a aranžování květin „Ne“ tradiční karafiát 

Dne 27. ledna 2016 pořádala Odborná škola Výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, již 8. ročník 

soutěže Netradiční karafiát, který byl tematicky zaměřen na bílou zimu. Soutěžící z Prahy, 

Chroustovic, Horšovského Týna, Toužimi, Nového Města nad Metují a domácí Plzně, měli za úkol 

zhotovit „Vypichovaný věnec“, závoj pro „Zimní královnu“ a třetí úkol byl po celou dobu pro soutěžící 

překvapením, kterým byla vazba jednoduché vázané květiny. Každý zúčastněný si ze soutěže odnesl 

drobný upomínkový předmět a pamětní list.  

 

Účast na soutěži v Plané ve zdobení velikonočních perníčků 

Jako již tradičně jsme se zúčastnili soutěže, kterou už po páté pořádala Střední škola živnostenská 

a Základní škola, Planá. Jako každý rok i letos měli žáci dva úkoly. V prvním úkolu měli prostřít 

slavností tabuli pro dvě osoby a mít založený inventář podle menu, které mělo obsahovat minimálně 

pět chodů. V druhém úkolu žáci zdobili velikonoční perníčky.  

 

12. ročník gastronomické soutěže „Jarní kuchařská soutěž“ 

Dne 20. dubna 2016 hostila Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, dvě desítky 

soutěžících. Soutěžící se zúčastnili již 12. ročníku gastronomické soutěže s názvem „Jarní kuchařská 

soutěž“. Tato soutěž je určena pro žáky, kteří navštěvují gastronomické obory kategorie E. V letošním 

roce se do soutěže přihlásilo celkem 8 škol ze 4 krajů: 

 Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá 

 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun 

 Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn 

 Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most 

 Střední odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice 
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 Střední škola řemesel, Kunice 

 Odborné učiliště, Horní Slavkov 

 Odborná škola výroby a služeb, Plzeň 

Zástupci těchto škol vytvořili 10 soutěžních týmů, kterým byly předem v propozicích zadané úkoly, 

jež musí během stanoveného času splnit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž řemeslo má zlaté dno 
 

Dne 26. 5. 2016 proběhlo slavnostní vyhlášení cen „Řemeslo má zlaté dno“. Žákyně naší školy získala 

Diváckou cenu za výrobek Hrací deka s hrazdičkou. 

 

Udržitelnost projektů OPVK 
 
Projektu „Podpora studia pomocí E-learningových aplikací“ byla poskytnuta finanční podpora 

z OP VK ve výši 2.120.000,- Kč. Tento projekt byl předložen v rámci 2. výzvy Oblasti podpory 1.2 

v Prioritní ose 1 OP VK v Plzeňském kraji. Projekt si klade za cíl zvýšit kvalitu výuky na škole 

vytvořením podmínek pro aktivní využívání ICT a doplněním konvenčních metod výuky  

E-learningovými aplikacemi se vzdáleným přístupem. Projekt byl ukončen ke dni 30. 6. 2012. 

Udržitelnost projektu je stanovena na 5 let. E-learningové kurzy jsou dle potřeb aktualizovány, 

pedagogové vytváří nové a ve výuce je tato aplikace aktivně využívána. 

 

Projektu „Interaktivní výuka vybraných předmětů“ byla poskytnuta finanční podpora z OP VK 

ve výši 1.964.145,50 Kč. Tento projekt byl předložen v rámci 3. výzvy Oblasti podpory 1.2 v Prioritní 

ose 1 OP VK v Plzeňském kraji. Projekt si klade za cíl zvýšit kvalitu výuky na škole vytvořením 

podmínek pro zavedení a aktivní využívání ICT, konkrétně interaktivních tabulí, do výuky vybraných 

předmětů. Projekt byl ukončen ke dni 30. 6. 2012. Udržitelnost projektu je stanovena na 5 let. 

Komplety vytvořených výukových materiálů určené pro interaktivní tabuli jsou dle potřeb 

aktualizovány, pedagogové vytváří nové a ve výuce jsou interaktivní tabule aktivně využívány. 
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Spolupráce s rodiči žáků  

 

Třídní aktivy se konají pravidelně dvakrát za školní rok, tentokrát byly ve dnech 11. listopadu 

2015 a 13. dubna 2016. V prvním termínu bylo přítomno 31,32% rodičů. V jarním termínu to bylo 

30,62% přítomných rodičů. Proti loňskému školnímu roku zaznamenáváme mírně snížený zájem 

rodičů o prospěch a chování jejich dětí. 

 

Úkoly v oblasti výchovy a vzdělávání 

 

1. Používat VT jak v odborných, tak ve všeobecně vzdělávacích předmětech. 

2. V rámci programu prevence rizikového chování podporovat činnost žáků s využitím podmínek 

areálu a spolupráce SOUE Plzeň. 

3. Formou systému odměn motivovat žáky ke zlepšení docházky, prospěchu a chování. 

4. Zřízení vlastních soutěží a přehlídek tvořivosti žáků, účast na regionálních a státních soutěžích 

a akcích pro veřejnost. 

5. Využívat nabízené projekty a granty OŠMS KÚPK a MŠMT ve všech oblastech výuky. 

6. Čerpání financí na výchovně vzdělávací činnost z fondů EU. 

 

Priority školy v období dalších let: 

1. Zajistit vytipovaným pracovníkům potřebné absolvování studia či kurzů dalšího vzdělávání. 

2. Využívat produktivní činnosti žáků a z prodeje jejich výrobků získat prostředky pro zlepšení 

vybavení a nákup materiálu pro práci v OV. 

3. Postupně modernizovat vybavení školy novým nábytkem a technickým zařízením. 

4. Přestavba nevyužitých prostor na cukrářskou dílnu a cvičnou kuchyň. 

5. Spolupracovat se správcem areálu SOUE Plzeň na dokončení rekonstrukce (výměna oken, 

výměna střechy) budovy, ve které sídlí naše škola. 

6. Pokračování v navazování spolupráce s podniky, ve kterých se mohou žáci v budoucnu uplatnit. 

7. Spoluprací se základními školami zajistit dostatek zájemců z řad vycházejících žáků o studium 

na naší škole.  
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V Plzni dne:  29. září 2016 

 

 

 

Mgr. Bc. Hana Krýslová 

ředitelka OŠVS Plzeň 

 

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2015/16 byla projednána na shromáždění zaměstnanců dne 31. srpna 2016. 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou OŠVS Plzeň, Vejprnická 56 dne 29. září 2016.  

 

pí Hana Maroušková: ........................................................ 

 

pí Anna Magdalena Janická: .............................................. 

 

Mgr. Bc. Ivana Krohová: ................................................... 
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II. Výroční zpráva o hospodaření školy 

 
 

A. 

 

Přehled o hospodaření k 31. 12. 2015 (v Kč) 

 

      a) příjmy 

1. celkové příjmy   
21 159 560 

2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných  

    zákonných zástupců 
 

3. příjmy z hospodářské činnosti  

4. ostatní příjmy 21 159 560 

 

                                                                                                           b) výdaje 

1. investiční výdaje celkem 215 929 

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho: 21 159 349 

    náklady na platy pracovníků školy 12 339 946 

    ostatní osobní náklady 778 745 

    zákonné odvody zdravotní a sociální pojištění 4 199 090 

    výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky 148 897 

    stipendia  

    ostatní provozní náklady 3 692 671 

Hospodářský výsledek 211 
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B.  

 

Informace o výsledcích kontrol hospodaření provedené orgánem kraje v přenesené 

působnosti, Českou školní inspekcí, Nejvyšším kontrolním úřadem, popřípadě informace o výsledcích 

kontrol provedených jinými kontrolními nebo inspekčními orgány  

 

 

 

 

ORGANIZACE PROVÁDĚJÍCÍ KONTROLU KÚPK 

TERMÍN KONTROLY 22. 2. - 24. 2. 2016 

PŘEDMĚT KONTROLY Personální a mzdová agenda. Hospodaření a správnost 
účtování přímých dotací. Vnitřní kontrolní systém 
Ověření správnosti podkladů rozhodných pro stanovení 
závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu přímých výdajů 
Dodržování směrnice RPK č. 3/2012, č. 1/2013 a č. 1/2014, 
 o zadávání veřejných zakázek, s ohledem na povinnost 
uveřejňovat údaje o veřejných zakázkách způsobem 
stanoveným směrnicemi a platnou právní úpravou 
 

ZÁVĚR KONTROLY V bodech 1, 2, 3 a 5 nebylo při kontrolním šetření zjištěno 
porušení obecně závazných právních předpisů. 
V bodě 4 zjištěno porušení ustanovení § 160 odst. 5 zákona 
č. 561/2004 Sb. 
 

ORGANIZACE PROVÁDĚJÍCÍ KONTROLU KÚPK 

TERMÍN KONTROLY 22. 2. 2016 

PŘEDMĚT KONTROLY Ověření správnosti podkladů rozhodných pro stanovení 
závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 
2016 dle zákona č. 320/2011 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 
 

ZÁVĚR KONTROLY Při kontrolním šetření nebylo zjištěno porušení obecně 
závazných právních předpisů. 
 

ORGANIZACE PROVÁDĚJÍCÍ KONTROLU ČŠI – Plzeňský inspektorát 

TERMÍN KONTROLY 10. 6. 2016 

PŘEDMĚT KONTROLY Získávání informací o průběhu závěrečné zkoušky podle 
jednotného zadání a kontrola dodržování vybraných 
ustanovení školského zákona a vyhlášky 47/2005 Sb. 
 

ZÁVĚR KONTROLY Nebylo zjištěno porušení ustanovení uvedených právních 
předpisů. 
 


