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1 Základní údaje o škole 

Název školy  Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř 

Sídlo školy  Na Valech 690, 583 29 Chotěboř 

Telefony  Kancelář  569 624 106 

Ředitelka školy  734 693 681 
Domov mládeže  734 693 682 
Vedoucí kuchyně  734 693 683 

E-mail  skola@oachot.cz 

Web  www.oachot.cz 

IČ   60126671 

Právní forma  příspěvková organizace 

Ředitel školy  Ing. Drahomíra Pourová  

Zřizovatel:  Kraj Vysočina 

 právní forma: kraj 
 IČO: 70 890 749 
 Žižkova 57 
 587 33  Jihlava 

IZO  Identifikátor zařízení 600 011 577 

Obchodní akademie  102 006 954 
Vyšší odborná škola  110 029 186 
Domov mládeže  102 754 403 
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2 Charakteristika školy   

Z historie školy 

Obchodní akademie existuje v Chotěboři od roku 1960, kdy z Ústí nad Orlicí byla 
dislokována do Chotěboře dvouletá účetnická škola. Prvotní název byl Střední zemědělská 
škola, obor ekonomika. V roce 1981 byla zařazena mezi střední ekonomické školy, obor 
ekonomika zemědělství a výživy. Od roku 1994 nese jméno Obchodní akademie. V dubnu 
2010 oslavila škola 50. výročí své existence. 

V roce 1994 bylo na naší škole akreditováno vyšší odborné studium se zaměřením na 
pojišťovnictví. Od 1. září 1996 má škola dvě součásti: vyšší odbornou školu a obchodní 
akademii. 

V současné době má škola název  

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř. 

Ve školním roce 2000/2001 byl do sítě škol zařazen nový studijní obor VOŠ – 
zaměřením Řízení a zabezpečování jakosti, denní i dálkové studium. 

Ve školním roce 2006/07 byl otevřen další nový obor- Řízení bezpečnosti práce. Tento 
obor byl akreditován v denní, dálkové a distanční formě. 

Všechny obory jsou v zákonné lhůtě 6 let nově akreditovány, v roce 2012 obor ŘZJ. 

Obor Pojišťovnictví byl k 1. 9. 2012 vymazán ze školského rejstříku, protože nebyl 
3 roky otevřen kvůli nízké poptávce po studiu. 

Zároveň byl akreditován a od 1. 9. 2012 zahájeno studium oboru Facility 
management, jako první ucelené studium tohoto oboru v ČR. 

Všechny obory mají garanty ve vrcholných renomovaných institucích – ČSJ, IFMA, 
VÚBP, ROVS.     

Škola, jak střední, tak vyšší, po celou dobu vychovává odborníky do všech odvětví 
národního hospodářství. Obzvláště poslední dobou většina studentů pokračuje ve studiu na 
VŠ a VOŠ ekonomických, právnických, pedagogických i technických a vojenských oborů. 
Stále usiluje o spojení s praxí a drží krok s novými trendy, což se projevuje také v akreditaci 
stále nových oborů na VOŠ. Zaměstnavatelé mají o naše absolventy zájem. 

 
Od 1. 7. 2014 se stala škola nástupnickou organizací v novém celku, vzniklém sloučením 

VOŠ a OA Chotěboř se SOUt Chotěboř do VOŠ, OA a SOUT Chotěboř. Výuka nadále probíhá 
ve všech pěti původních budovách, které sloučený objekt má. Sloučilo se vedení a 
hospodář-ské činnosti, došlo ke změně pozic některých ekonomických pracovnic a změně 
jejich pra-covního místa. Ostatní pozice zůstaly zachovány. 

Během prázdnin byly vypořádány všechny ekonomické a provozní agendy, pracovně 
právní a vypracována nová dokumentace školy. 
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Školské rady 

Školská rada OA 

Předseda: Mgr. Pavel Pokorný – VOŠ a OA Chotěboř 

Členové: Ing. Miroslava Mašová – VOŠ a OA Chotěboř 

 Ing. Tomáš Škaryd – člen jmenovaný zřizovatelem  

 Ing. Milan Linhart – člen jmenovaný zřizovatelem 

 Pavel Zborník – zástupce rodičů 

 Petr Hochman – zástupce rodičů 

 

V květnu 2014 na schůzi školské rady došlo v důsledku slučování a na základě 
pokynu OŠMŠ Kraje Vysočina ke sloučení školských rad obou slučovaných škol, předsedou 
zůstává Mgr. Pavel Pokorný 

V lednu 2015 proběhnou nové volby, bude stanoven optimální počet členů. 

 

Školská rada VOŠ 

Přestože školský zákon nevyžaduje existenci ŠR VOŠ, je VOŠ významnou součástí 
školy, a proto funguje ve škole dále. 

Předseda: Ing. Jana Scholzová – VOŠ a OA Chotěboř 

Členové: Ing. Jaroslav Haubert – člen jmenovaný zřizovatelem 

 Lucie Novotná – zástupce studentů 
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3 Přehled oborů vzdělání 

VOŠ 

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř 

Obor vzdělávání: 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání 
Vzdělávací program: 63-41-N/05 Řízení a zabezpečování jakosti 
Forma vzdělávání: denní a dálková 

 

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř 

Obor vzdělávání: 39-08-N/.. Požární ochrana a bezpečnost práce 
Vzdělávací program: 39-08-N/01 Řízení bezpečnosti práce 
Forma vzdělávání: denní, dálková 

 

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř 

Obor vzdělávání: 39-41-N/.. Technický interdisciplinární 
Vzdělávací program: 39-41-N/03 Facility management 
Forma vzdělávání: denní, dálková 

OA 

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř 

Obor vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 
Školní vzděl. program: Obchodní akademie 
Zaměření:   Finance a daně 
Forma vzdělávání: denní  
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4 Přehled pracovníků školy 

Celkový přehled o počtu zaměstnanců k 31. 8. 2014 

 Zařazení Počet osob 
Pracovní úvazek Přepočtení 

pracovníci plný částečný 

 
v trvalém pracovním 
poměru 

51 41 10 19,593 

Pedagogičtí 
pracovníci 

externí  10 0 10 0,65 

 vychovatelé 4 1 3 2,25 
THP 12 9 3 10,719 
Zaměstnanci kuchyně 7 5 2 6,125 
Provozní zaměstnanci 6 4 2 5,562 
Celkem 90 60 30 44,899 

Celkový přehled o počtu zaměstnanců k 30. 6. 2014 

Zařazení Počet osob 
Pracovní úvazek Přepočtení 

pracovníci plný částečný 

 v trvalém pracovním poměru 
19 

 
7 12 15,98 

Pedagogičtí 
pracovníci 

externí  9 0 9 0,665 

 vychovatelé 3 1 2 2 
THP 4 3 1 3,5 
Zaměstnanci kuchyně 5 4 1 4,625 
Provozní zaměstnanci 4 2 2 3,563 
Celkem 44 17 27 30,33 
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Přehled pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/14 

Jméno Aprobace 
Praxe 
(roky) 

Poznámka 

Mgr. Hranická Kateřina TV, VV 12 Mateřská dovolená 

Mgr. Havlíčková Dagmar TV, CJL 34  

Mgr. Hochmanová Blanka CJL, DEJ 22  

Ing. Chrbolková Hana Ekonomické předměty 30 
Výchovná poradkyně 
Školní metodik prevence 

Ing. Karlíková Hana, CSc. Ekonomické předměty 31  

Mgr. Kroupa David TV 13  

Mgr. Miloslava Kučírková NJ, RJ 30  

Ing. Mašová Miroslava Ekonomické předměty 34 Předseda předmětové komise 

Mgr. Navrátilová Alena AJ, DEJ, RJ 31 
Zástupkyně ředitelky školy pro OA 
Statutární zástupce 

Mgr. Ondráčková Irena NJ, RJ 27  

Mgr. Pokorný Pavel NJ, ON 14 Předseda předmětové komise 

Ing. Pourová Drahomíra Ekonomické předměty 33 Ředitelka školy 

Mgr. Sejfi Oleg AJ 24  

Mgr. Sejfi Šárka AJ, RJ 19 Předseda předmět. komise jazyků 

Mgr. Sekerka Martin MAT, IT 19  

Ing. Scholzová Jana IT, ekonomické předměty 22 Předseda předmětové komise IT 

Mgr. Stára Rudolf FYZ, PEK, BOZP 31 
Předseda předmětové komise 
Koordinátor BOZP 

Ing. Stecovičová Renata AJ, odb. předměty 13  

Vaněk Miloslav MAT, IT 28 
Zástupce ředitelky pro VOŠ 
Správce počítačové sítě 

Ing. Zezulová Alena 
Strojírenské předměty, 

PEK, BOZP 
18  

 

Všichni vyučující jsou plně kvalifikovaní. 
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5 Údaje o přijímacím řízení 

Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2013/2014 pro školní rok 2014/2015 

 

Obchodní 
akademie 

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 
Počet žáků, kteří 

nastoupili 
1. září 2014 

Počet 
přihlášek 

24 1 2 2 x 

Počet zápis. 
lístků 

9 0 1 2 12 

 

 Vyšší 
odborná 

škola 

 Termín 1. Termín 2. Termín 3. Termín 4.  Stav k  
30. 9. 
2012 Počet Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij.   

denní            
FM            
ŘZJ            
ŘBP 21 17 17 14 0 0 10 10   41 

dálkové            
ŘZJ            
ŘBP            
FM            

 

Vysvětlivky zkratek: 

Přihl. – Přihlášky 
Přij. – Přijato 
FM – Facility management 
ŘZJ – Řízení a zabezpečování jakosti 
BOZP a PO – Řízení bezpečnosti práce a požární ochrana 
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6 Závěrečné hodnocení 

OA – závěrečné hodnocení   Školní rok: 2013/2014 

Pololetí: druhé 1.A 2.A 3.A 4.A Celkem 
 Počet žáků 28 24 30 26 108 
 Počet vyznamenání 0 2 2 0 4 
 Počet žáků 
neúspěšných 

z jednoho předmětu 0 1 2 1 4 
z více předmětů 2 0 0 0 2 

 Neklasifikováni 1 0 0 0 1 
 Studijní průměr třídy 2,4 2,36 2,34 2,53 2,41 
 Průměrná absence na žáka  67,1 57,2 57,9 33,5 53,9 

 

Výsledky maturitní zkoušky žáků OA a absolventské zkoušky studentů VOŠ 

Počet žáků (studentů) OA 4A VOŠ3Ř VOŠ4D 

celkem 26 14 18 

kteří konali zkoušku  25 13 18 

prospěli s vyznamenáním  2 5 5 

neprospěli  
 z toho: 
     z jednoho předmětu 
     z více předmětů 

2 
 

2 
0 

0 
 

0 
0 

0 
  

0 
0 

 profilová část  - - 

 společná část  - - 

 



    Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř  

 

Výroční zpráva 2013  Strana 11 (celkem 22) 

7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Účast na seminářích ve školním roce 2013/2014 
 

Všechny semináře byly absolvovány v souladu s potřebami školy a plány osobního rozvoje. 

Jméno Název semináře 

Grundová Iveta 
Portál PO 
Lékařské prohlídky 
Veřejné zakázky 

Hajšmanová Jaroslava Konference hromadného stravování 

Ing. Chrbolková Hana 

Účetní a daňový seminář 
Změny v účetnictví a daních 
Aktuální trendy při práci s drogově závislými 
Interaktivní výuka účetnictví 
FG s využitím SW 

Ing. Karlíková Hana, CSc. 
Aktuality ve výuce ekonomiky 
Právní vztahy ee spotřebiteli podle nového OZ 

Ležáková Hana 
Cestovní náhrady v r. 2014 
Doškolení mzdových účetních 

Ing. Mašová Miroslava 

Účetní a daňový seminář 
Změny v účetnictví a daních  
Spisová služba a archivnictví 
FG s využitím SW 

Mgr. Navrátilová Alena 
Konzultační seminář pro management škol k maturitám 
Mezinárodní konference učitelů AJ 

Mgr. Pavel Pokorný 
Jak učit právo na SŠ 
Školení Ipad 

Ing. Pourová Drahomíra 
Valná hromada Asociace OA 
 

Ing. Scholzová Jana 
Pokročilé metody SPC s příklady z praxe 
Dotkněte se inovace 

Mgr. Sejfi Oleg 
Mezinárodní konference učitelů AJ 
Kurz odborné angličtiny se zaměřením na obchod a marketing 

Mgr. Sejfi Šárka 
Národní konference učitelů AJ 
Kurz odborné angličtiny se zaměřením na obchod a marketing 

Vaněk Miloslav Školení Ipad 

Mgr. Stára Rudolf 
Konference BOZP 2014 
Bezpečnost na míru 

Ing. Alena Zezulová  

Kurz BOZP 
Konzultační seminář pro ŠMK 
Prezentační dovednosti 
Komunikační dovednosti 
Co nového v pravopise a stylistice 
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8 Aktivity školy  

Projekty 

Projekt č. 4 a č. 15 jsou mezinárodní a ostatní školní. Všechny projekty směřují 
k prohlubování a získávání poznatků, dovedností, charakterových vlastností, lepší 
komunikaci, samostatnosti a uplatnitelnosti žáků a studentů. Mají svoji úlohu  
i v minimálním preventivním programu. 

 Projekt č. 1 – Pomáháme ostatním 
Pomáháme lidem, kteří naši pomoc potřebují. Co uděláme, aby žili s námi, ne vedle nás 

 Projekt č. 2 – Finanční gramotnost - soutěž 
Finanční vzdělávání žáků OA 

 Projekt č. 3 – Adopce na dálku 
Podporujeme vzdělání chudých dětí. 

 Projekt č. 4 – Výměnný projekt studentů Gymnázia Tizsafüred a OA Chotěboř 
Žáci obou škol se navzájem poznávají a komunikují v anglickém jazyce. 

 Projekt č. 5 – Sportovní hry, soutěže a přebory, sportovní utkání 
Účast žáků ve školních, oblastních a okresních kolech sportovních her a dalších soutěží 

 Projekt č. 6 – Studenti čtou a píší noviny 
Cílem je naučit žáky pracovat s tištěnými novinami, ukázat noviny jako zdroj 
potřebných informací, představit noviny jako prostor pro vyjádření různých názorů 
Získání dovednosti napsat novinový článek 

  Projekt č. 7 – Pomáháme přírodě 

Cílem je výchova žáků k šetrnému zacházení se zdroji – sběr starého papíru 

  Projekt č. 8 - Soutěže v grafických disciplínách 
Příprava žáků na celostátní soutěže 

 Projekt č. 9 – Projektový týden 
Týden sportu, turistiky a kultury – 1. – 4. ročník 

 Seč a okolí                                      24. - 25. 6. 2014 
 Malá skála                                      24. – 26. 6. 2014 
 Borová u Poličky                          24. – 26. 6. 2014 
 Exkurze Znovín Znojmo            22.11.2013 

Projekt č. 10 – Fair Trade 
Záměrem je seznámit spolužáky i ostatní zájemce s férovýn obchodem, který dává 
možnost výrobcům v Africe, Asii a Latinské Americe se uživit vlastní prací  

 Projekt č. 11 – Soutěž Sapere, vědět jak žít 

Cílem je vzbudit zájem žáků o zdravý životní styl 

 Projekt č. 12 – Divadlo na dosah 
Cílem je doplnit výuku literatury o zhlédnutí vybraných dramatických nebo 
filmových děl 
 

 Projekt č. 13 – Studijní výukový zájezd Velká Británie 
Studijní a poznávací zájezd do anglicky mluvící země 
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 Projekt č. 14 – Tvorba časopisu dTest 
Příprava časopisu o kvalitních výrobcích a službách na základě vlastních testů a   
pozorování 
 

 Projekt č. 15 – Výměnný projekt studentů Gymnázia Tiszafured a OA Chotěboř 

Žáci obou škol se navzájem poznávají při sportu a výletech a komunikují v Aj 

 

 Projekt č. 16 -  Návraty v čase aneb Jaké to bylo za našich babiček a dědů 

Seznamování a sběr informací z doby před 50 lety 

 

 Projekt č. 17 – Vlastní jména 

Žáci shromáždí jména spolužáků na škole a pokusí se o výklad jejich původu 

 

 Projekt č. 18 - Comenius – Partnerství škol (It, Fr, GB) 
Na společném projektu Food (Inter)National pracovali naši žáci společně se žáky  
z Itálie, Francie a Anglie 
 
 
 
 
 
 

Projekty z ESF 
 
 

 Šablony  
Projekt v letech 2012 – 2014 pro žáky OA. V rámci něho byly zhotoveny sady DUMů 
pro všechny předměty a probíhala individualizace výuky MAT a ČJ. Zároveň byla 
vybavena nově 1 učebny IT. Došlo  tak ke zkvalitnění výuky. 
 
 

 Zvyšování kvality teoretické i praktické výuky na VOŠ a příprava spolupráce 
s VŠ sektorem 
Projekt v letech 2012 – 2014 pro VOŠ. V rámci něho učitelé připravili elektronické 
výukové materiály, byl zaveden nebo připraven e-learning, proběhly stáže učitelů ve 
firmách, byl připraven kreditní způsob hodnocení studentů a zrealizována 
prostupnost na státní VŠTE v Č. Budějovicích, tj. zkrácení studia uznáním části 
předmětů a praxe.  
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Vyhodnocení Minimálního preventivního programu  
 
V oblasti prevence sociálně patologických jevů na naší škole se snažíme o individuální 
přístup, o vytvoření příjemného klimatu školy, na kterém se podílejí učitelé společně  
s vedením školy a samotnými žáky. 
 
Aktivity:  
 Adaptační kurz 

V tomto školním roce neproběhl pro nastupující žáky prvních ročníků adaptační 

kurz, ve kterém se žáci poznají se svými třídními učiteli, dalšími pedagogy,  

a především se svými spolužáky z důvodu menšího počtu záků a malého zájmu. Akce 

se uskutečňuje v prostorách školy a okolí Chotěboře, což umožní nenásilné včlenění 

a seznámení s novým prostředím  a navíc nezatíží rodinný rozpočet. 

 Volnočasové aktivity  

Žákům je také nabízeno pravidelné využití volného času, případně času čekání na 

dopravní prostředek: sportovní aktivity (volejbal, florbal, posilovna)  

a utkání v rámci školy i s jinými školami, školní knihovnu a studovnu vybavenou 

knihami, počítači, časopisy. Škola zajišťuje besedy studentů s odborníky z praxe – 

lékaři, psychology i s lidmi s určitou životní zkušeností s drogou aj.  

V předvánočním čase se každoročně nacvičuje Zpívání na schodech (školních). 

Kromě školního preventisty působí na žáky třídní učitelé, kteří pomáhají 

v součinnosti s ředitelkou individuálně řešit případné problémy žáků.  

 
Přednáška :   Jak se učit?   
18. 10. 2013 -  pro žáky 1. a 2 ročníků 
 
Projekt Svět kolem nás – program Mexiko – 18. 3. 2014 
 
Besda s p. Pospíšilem na téma AIDS, drogy a sex – 21. 5. 2014 
 
Volný čas žáků je také vyplněn školními i zahraničními projekty a dalšími akcemi 
školy 
 
 

Prezentace školy na veřejnosti 

 Den pro výchovné poradce ZŠ – září 2013 

 Den otevřených dveří spojený s veletrhem fiktivních firem – prosinec 2013 

 Den otevřených dveří – prosinec 2013, leden 2014 

 Burza škol v Chrudimi – říjen 2013, v Havlíčkově Brodě – listopad 2013 
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 Představení školy na ZŠ (20 ZŠ) – prosinec 2013 – leden 2014  

 Ples OA Chotěboř – únor 2014 

 Konference k projektu VOŠ spojená s oslavami 20 let VOŠ 

 Majál(f)est OA Chotěboř – květen 2014 (akce žáků) 

 články Mladá fronta, Deník Vysočiny, Chotěbořské ECHO, rozhlas 
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9 Co se podařilo ve školním roce 2013/2014 

Certifikáty ISO  
- červen 2005 – škola získala Certifikát shody systému managementu jakosti 

s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 

- červen 2006 – 1. dozorový audit systému QMS a Certifikační orgán CSQ-CERT 
rozhodl o pokračování platnosti certifikátu 

- červen 2007 – 2. dozorový audit systému QMS a Certifikační orgán CSQ-CERT 
rozhodl opět o pokračování platnosti certifikátu 

- červen 2008 – recertifikační audit, škola opět získala Certifikát shody systému 
managementu jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001, předmět certifikace: 
Vzdělávání na středních a vyšších odborných 

- červen 2009 – 1. dozorový audit systému QMS a Certifikační orgán CSQ-CERT 
rozhodl o pokračování platnosti certifikátu 

- červen 2010 – 2. dozorový audit systému QMS a Certifikační orgán CSQ-CERT 
rozhodl o pokračování platnosti certifikátu 

- červen 2011 – recertifikační audit, škola získala Certifikát shody systému 
managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, předmět certifikace: 
Vzdělávání na středních a vyšších odborných školách 

- červen 2012 - 1. dozorový audit systému QMS a Certifikační orgán CSQ-CERT 
rozhodl o pokračování platnosti certifikátu 

- červen 2013 -  2. dozorový audit systému QMS a Certifikační orgán CSQ-CERT 
rozhodl o pokračování platnosti certifikátu 

- červen 2014 – recertifikační audit, škola získala Certifikát shody systému 
managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, předmět certifikace: 
Vzdělávání na středních a vyšších odborných školách 

Účast v soutěžích 
Žáci školy se zúčastnili celé řady soutěží sportovních, jazykových, odborných. 
Nejlepší výsledky byly následující: 

 Soutěž ve finanční gramotnosti – 1. místo v krajském a okresním kole 

 Ekonomický tým – junior – 1. místo v krajském kole 

 Soutěže v grafických předmětech – 3. místo – krajské kolo  

 Celostátní soutěž v tvorbě čsp. dTest – 3. místo 

 Celostátní internetová Středoškolská soutěž v účetnictví 

 Celostátní soutěž Má dáti – dal 

 Soutěž Piškworky – 1. místo v oblastním kole  
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 Okrsková, okresní i krajská kola v míčových hrách, silovém víceboji  
a dalších sportovních disciplínách s různými úspěchy v umístění 

 Školní kolo olympiády v ČJ, AJ 

 

Získání certifikátů 
A) učitelé 

Facility manager – Mgr. Pavel Pokorný 

B) žáci a studenti 

Certifikovaný specialista Program POHODA – 3 žákyně 4.A 

Křesťanová, Kučerová, Doležánová 

AJ – PET – 4 žáci 4.A (Kučerová, Bencová, Petrlík, Hyršová) 

BEC – 1 studentka VOŠ (Burdová) 

Stavební úpravy 

   
    V měsíci květnu proběhla rekonstrukce komínů na budově DM, během 
srpna a září se celkově rekonstruovala spojovací chodba v zadní části hlavní 
budovy, která byla podmáčená a následkem toho devastovaná. 
Všechny opravy proběhly z vlastního IF. 

 

Ostatní akce 
Od 1. 7. 2014 se sloučily subjekty VOŠ a OA se SOUT Chotěboř a v důsledku toho  
byly provedeny nezbytné kroky k internetovému propojení všech 5 budov, zakou- 
peny nové počítače, provedena úprava a rozšíření softwaru pro účetnictví a mzdy. 
Propojen byl i objednávkový systém stravování, který byl rozšířen o objednávky 
 přes internet. 
Byly také zavedeny nové webové stránky. 
Všechny výdaje byly hrazeny z provozních prostředků, Kraj Vysočina částečně  
přispěl navýšením provozních prostředků. 
Provedla se výmalba zbývajících 4 tříd a potřebné opravy. 
Postupně se nově vybavují pokoje na DM a provádějí nezbytné opravy pro před- 
cházení zvyšování nákladů a haváriím. 
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Spolupráce s odborovou organizací 
 V tomto školním roce byla aktualizována kolektivní smlouva. Komunikace probíhá 

v souladu s legislativou, společně se organizují oslavy Dne učitelů a posezení k ukončení 
roku, na které jsou zváni i bývalí spolupracovníci. 
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10 Česká školní inspekce  

Ve školním roce 2013/2014 proběhla státní kontrola ČŠI. Předmětem inspekční 
činnosti byla kontrola dodržování právních předpisů podle ustanovení § 174, 
odst. 2, písm. d) zákona 561/2004 Sb. Výsledky kontroly jsou uvedeny  
v protokolu o kontrole. 
Hodnocení bylo pozitivní, nebylo zjištěno porušení zákona. 
 
Dále proběhly hospodářské kontroly: 
Komplexní veřejnosprávní kontrola – KÚ – listopad 2013 - zjištěny pouze formální 
nedostatky 
Kontrola plnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS – OIP 
Kontrola plateb pojistného – OSSZ 
Plnění požadavků na prostory a provoz zařízení kuchyně – KHS 

Výsledky kontrol byly vesměs pozitivní 
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11 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 (v Kč) 

Výnosy  

Provozní dotace               1 943 000,- 

Dotace z města                     30 000,- 

Posílení dotace na provoz               9 450,- 

Comenius                 189 744,76 

Dotace na přímé náklady z toho: 

Úz     33038- excelence SŠ       5 748,- 

Úz  33353  - přímé náklady       12 040 000,- 

úz  33031  - projekt Šablony           478 786,- 

úz 33019 – projekt VŠ               1 357 683,39 

Poplatky ze školného                  458 700,-  

Úroky                       11 925,97   

Jiné výnosy                 1 031,23  

Pronájmy                       142 345,16 

Výnosy z prodeje služeb                  2 422 820,36 

Výnosy celkem               19 091 234,77  

z toho výnosy za doplňkovou činnost     1 656 586,61 

 

Náklady 

Mzdové náklady               10 488 672,- 

Zákonné sociální pojištění            3 324 652,- 

Jiné sociální pojištění                   41 244,- 

Zákonné sociální náklady              107 165,-  

Ostatní provozní náklady            4 835 683,22  

Náklady celkem                        18 797 416,22 

z toho náklady na doplňkovou činnost      1 462 722,98    
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Hlavní činnost                    100 714,92 

Doplňková činnost               193 863,63 

HV za organizaci                     293 818,55 

odvod daně z příjmu                 760,- 
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12 Schválení qiroční zprávy o činnosti školy

Št<olsXá rada oA a soUT
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 /201,4 byla projednána

a schválena sloučenou radou pro OA a SOUT dne ].5. října201,4

Št<otst<á rada VoŠ
Výroční zpráva o činnosti školy ve škoiním roce

a schválena školskou radou pro VOŠ dne 15" října2014
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