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a)  Základní údaje o škole 

 
1.Název školy a její sídlo:  

 

Střední odborná škola Hranice 
Škola změnila svůj název ke dni 2. 1. 2018 z původního názvu Soukromá střední odborná 

škola Hranice, s.r.o. 

 
 

jejíž činnost vykonává právnická osoba 

 

Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba 

Jaselská 832, 753 01 Hranice 

Škola změnila svůj název ke dni 2. 1. 2018 z původního názvu Soukromá střední odborná 

škola Hranice, s.r.o. 

 

druh školy :        

střední škola 

 

2. Právní forma:           

 

Školská právnická osoba 

Škola vystupuje jako právnická osoba ode dne zápisu do rejstříku školských právnických 

osob, t.j. 2. 1. 2018 pod současným názvem. K tomuto datu zároveň zaniká předchozí právní 

forma s.r.o.  

 

IČ :  25 375 300                                                          

IZO školy :   048 729 906 

Identifikátor právnické osoby:  600 017 931 

 

3. Rejstřík škol a školských zařízení 

 

R o z h o d n u t í   MŠMT ČR, čj. 12 891/03-21 z 3. 3. 2003 

s účinností od 1. 9. 2003 

R o z h o d n u t í  MŠMT ČR, čj. 17 552/05-21 z 15. 4. 2005 

s účinností od 1. 9. 2005 

R o z h o d n u t í  MŠMT ČR, čj. 16 264/2006-21 z 22. 6. 2006 

s účinností od 22. 6. 2006 

R o z h o d n u t í  MŠMT ČR, čj. 23 534/2007-21 z 25. 10. 2007 

s účinností od 1. 9. 2008 

R o z h o d n u t í  MŠMT ČR, čj. 15 248/2008-21 z 2. 9. 2008 

s účinností od 1. 9. 2009 

R o z h o d n u t í  MŠMT ČR, čj. 18 109/2008-21 z 16. 9. 2008 

s účinností od 1.9. 2009 

R o z h o d n u t í  MŠMT ČR, čj. 12 578/2009-21 z 3. 6. 2009 

s účinností od 1. 7. 2009 

R o z h o d n u t í  KÚ Olomouckého kraje, čj. KUOK/53565/2008 z 9. 6. 2008 

s účinností od 1. 9. 2008 

R o z h o d n u t í  MŠMT ČR, , čj. MSMT-13390/2013-620 z 12. 8. 2013 
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s účinností od 1. 9. 2013 (Podnikání, Bezpečnostní služby) 

R o z h o d n u t í  MŠMT ČR, , čj. MSMT-43498/2014-2 z 12. 1. 2015 

s účinností od 1. 9. 2015 (Masér sportovní a rekondiční) 

R o z h o d n u t í  MŠMT ČR, , čj. MSMT-43246/2015-7 z 27. 1. 2016 

s účinností od 1. 9. 2016 (Sociální činnost) 

R o z h o d n u t í  MŠMT ČR, , čj. MSMT-28482/2017-2 z 2. 11. 2017 

s účinností od 2. 1. 2018 (změna názvu a právní formy školy) 

R o z h o d n u t í  MŠMT ČR, , čj. MSMT-32308/2017-2  

s účinností od 1. 9. 2018 (Reprodukční grafik) 

R o z h o d n u t í  MŠMT ČR, , čj. MSMT-3158/2018-2  

s účinností od 1. 3. 2018 (změna ředitele školy) 

 

                    

4. Jméno a příjmení zřizovatele školy: 

 Mgr. Petr Flajšar 

nar. 19. 7. 1953 

RČ 530719/099 

Č. OP: 114207263 

Trvalý pobyt: Hranice, Pod Křivým 383 

 

 Vzdělávací středisko Hranice, s.r.o. 

Jaselská 832, 753 01 Hranice 

IČ 04697308 

 

 Pharm Partners s.r.o. 

Táborská 224, 615 00 Brno 

IČ 29254582 

DIČ CZ29254582 

 

5. Jméno a příjmení ředitele školy: 

            Mgr. Petr Flajšar ml. 

 

Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. 

Organizační schéma 2017/2018-viz příloha č.2 

 

6. Datum zahájení činnosti: 

1. 9. 1993 

 

7. Prostory: 

Škola působí ve vlastních prostorách na ulici Jaselská 832, Hranice.  

 

Prostory schválil OH Přerov závazným posudkem ze dne 15. 2. 1993 pro provozování 

školství. Výuka tělesné výchovy probíhá v pronajatých tělocvičnách SPŠ a SOU Hranice, 

Studentská 6, Hranice, SZŠ Hranice, Nová ulice, sportovní hale HC Cement Hranice a 

v areálu stadionu SK Hranice a Plovárny Hranice. Celkem měla škola ve šk. roce 2017/2018 

k dispozici 17 učeben, z toho 10 odborných  (VYT-3x, PEK – 1x, cizí jazyky – 4x, 

multimediální - 1). 15 učeben bylo vybaveno dataprojektory. 

 

Škola zajišťovala pro své žáky stravování ve školní jídelně, která je od 1. 11. 2010 spolu se 

školní kuchyní pronajata firmě SCOLAREST, spol. s r. o., IČ: 25607341, zapsána v 
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obchodním rejstříku vedeného pod Městským soudem v Praze, vložka C54351, která zajišťuje 

stravování žáků SSOŠ Hranice, s.r.o. 

 

8. Telefon a fax:     774 602 430 

 

9. E-mail:  skola@ssos.cz 

    www.stránky:  www.ssos.cz 

 

10. Plánovaný počet tříd:     15 

 

11. Plánovaný počet žáků: 300 

 

12. Charakteristika školy: 

Svou profilací nabízí škola v hranickém regionu možnost středoškolského studia v oboru 

Správce informačních systémů, oboru Kybernetická bezpečnost oboru Cestovní ruch, 

oboru Bezpečnost a právo, a dále také vzdělávání v učebním oboru Rekondiční a sportovní 

masér a v oboru Grafický design a média. Studium je určeno pro uchazeče s ukončeným 

základním vzděláním, obory jsou ukončeny maturitní zkouškou (kromě učebních oborů, které 

jsou tříletým učebním oborem s výučním listem). Forma studia u těchto oborů je denní.  

 

Škola dále nabízí obor Bezpečnostní služby, obor Podnikání a obor Masér sportovní a 

rekondiční v dálkové formě. 

 

 

13. V oblasti celoživotního vzdělávání škola nabízí vzdělávací programy zaměřené na 

informační technologie, ekonomické disciplíny a cizí jazyky.  

 

 

Od  května  2000  je  škola  akreditovaným  střediskem  České  společnosti  pro  

kybernetiku   a informatiku  s právem udělovat osvědčení a certifikáty ECDL (European 

Computer Driving Licence). 

 

Škola je součástí vzdělávacího programu Síťové akademie CISCO (Cisco 

Networking Academy – CNA), jehož cílem je výchova odborníků pro návrh, budování                   

a správu počítačových sítí.  

 

Škola je certifikovaným střediskem pro přípravu a konání zkoušek European 

Business Competence Licence (EBCL). Získání certifikátu zvyšuje možnosti uplatnění na trhu 

práce, je mezinárodně uznávaným dokladem prokazující kompetence v oblasti ekonomiky 

podniku. 

 

mailto:skola@ssos.cz
http://www.stránky/
http://www.ssos.cz/
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Škola je  od roku 2015 přípravným centrem jazykových zkoušek Cambridge English. 

Přípravné centrum spolupracuje na smluvním základě s Jazykovou školou Cloverleaf Ostrava, 

která je akreditovaným zkušebním centrem Cambridge English.  

 

Škole byl v březnu 2006 udělen Zlatý certifikát kvality, jež uděluje SSŠČMS a MŠMT ČR.  

 

 

14. Školská rada 

 

V září 2017 proběhly dle plánu volby nových (nahrazujících) členů Školské rady pro další 

tříleté období, z nichž vyplynulo následujícím složení Školské rady: 

 

Předseda:  Mgr. Marek Nádvorník 

 

Členové:  Mgr. Bedřich Novák 

   Mgr. Veronika Vykopalová 

   Mgr. Pavel Dědičík  

Mgr. Zdeněk Škrobánek 

   Mgr. Dalibor Šimko (od 26.6.2018) nahrazen Mgr. Davidem Kalinou 

   Bc. Renata Bernátová 

   Naděžda Flajšarová 

   Tereza Dvorská    

 

   

Ve školním roce 2017/2018 jednala Školská rada dvakrát. Dne 4. října 2017 rada projednala a 

schválila Zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017. Dalším předmětem jednání byly 

uskutečněné změny ve školním řádu, seznámení s postupným přechodem na nový název a 

právní formu školy, strategický plán rozvoje školy, personální změny, otevření nového 

zaměření „Reprodukční grafik“, organizační zajištění  výuky  ve škole, zapojení do projektů, 

informace k novému informačnímu systému EDUPAGE. 

 

Druhé jednání rady proběhlo dne 26. 6. 2018. Rada zvolila předsedu na období do roku 2020, 

vzala na vědomí kooptaci nového člena školské rady Mgr. Davida Kaliny za Mgr. Dalibora 

Šimka s účinností od 26.6.2018. Dalším bodem jednání rady bylo seznámení se s realizací 

změn, které proběhly při přechodu na jinou právní formu a název školy (Střední odborná 

škola, školská právnická osoba k datu 2.1.2018), včetně jmenování nového ředitele Mgr. Petra 

Flajšar ml. k datu 1.2.2018.  

Rada také projednala organizační, personální a provozní otázky v souvislosti s plánovanou 

změnou sídla Střední odborné školy živnostenské Přerov na adresu SOŠ Hranice. 

Posledním bodem jednání Rady bylo seznámení se s výsledky jarní části maturitních a 

závěrečných zkoušek.  

 

b)   Přehled oborů vzdělání 
 

1. Obory vzdělání realizované ve školním roce 2017/2018 

18-20-M Informační technologie 

1. RVP 18-20-M/01 Informační technologie 
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    ŠVP Správce informačních systémů 

    ŠVP Multimédia a webdesign 

    ŠVP Kybernetická bezpečnost 

studium denní – délka studia 4 roky, ukončeno maturitní zkouškou 

 65-42-M Hotelnictví a turismus 

2. RVP 65-42-M/02 Cestovní ruch 

    ŠVP Cestovní ruch 

    ŠVP Rekreologie a turismus  

studium denní – délka studia 4 roky, ukončeno maturitní zkouškou 

 68-42-M Bezpečnostně právní činnost 

3. RVP 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 

    ŠVP Bezpečnost a právo  

    ŠVP Sociální činnost a právo 

studium denní – délka studia 4 roky, ukončeno maturitní zkouškou 

 69-53-H Rekondiční a sportovní masér 

4. RVP 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér 

    ŠVP Rekondiční a sportovní masér 

studium denní – délka studia 3 roky, ukončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem 

 68-42-L Právo, právní a veřejnosprávní činnost 

5. RVP 68-42-L/51 Bezpečnostní služby 

    ŠVP Bezpečnostní služby 

    studium dálkové – délka studia 2 roky, ukončeno maturitní zkouškou 

64-41-L Podnikání  v oborech, odvětví 

6. RVP 64-41-L/51 Podnikání 

    ŠVP Podnikání 

    studium dálkové – délka studia 2 roky, ukončeno maturitní zkouškou 

69-41-L Osobní a provozní služby 

7. RVP 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční 

    ŠVP Masér sportovní a rekondiční 

    studium dálkové – délka studia 2 roky, ukončeno maturitní zkouškou 
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PŘEHLED NABÍDKY PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ 

 
Název kvalifikace Označení Autorizu

jící orgán 
zástupci platnost od platnost do 

Asistent/ka, 
sekretář/ka 

62-008—M MPSV Ing. Pulkertová 11/2012 
  5/2013 

11/2017 
  5/2018 

Personalista/tka          62-007-N MPSV Ing. Pulkertová 11/2012 
  5/2013 

11/2017 
  5/2018 

Sportovní masáž 69-037-M MŠMT Mgr. Kasparová 12/2012 12/2017 

Fotoreportér 34-024-H MŠMT Mgr. Dědičík 12/2012 12/2017 

Skladník  66-002-H MPO Ing. Nováková 1/2013 1/2018 

Evidence zásob 
zboží a materiálu 

66-006-H MPO Ing. Nováková 1/2013 1/2018 

Pokladní 66-001-H MPO Ing. Nováková 5/2013 5/2018 

Manažer prodeje 66-004-H MPO Ing. Nováková 5/2013 5/2018 

Strážný 68-008-E MV Mgr. Nádvorník, Mgr. Flajšar 
Mgr. Kalina, Stiborek 

2/2010 
4/2011 
11/2012 

2/2020 
2/2020 
2/2020 

Detektiv 
koncipient 

68-009-M MV JUDr. Svoboda,  
Mgr. Nádvorník, Mgr. Kalina  

11/2012 11/2017 

Ubytování 
v soukromí 

65-016-H MMR p. Totek 1/2013 1/2018 

Průvodce 
cestovního ruchu 

65-021-N
  

MMR PaedDr. Strnad 1/2015 1/2020 

Návrhář  
software 

18-002-N MV Ing. Vinkler, Ing. Flajšar 12/2013 12/2018 

Správce sítí pro 
malé a střední 
organizace 

26-002-M MPO Mgr. Dědičík 12/2013 12/2018 

Technik PC a 
periférií 

26-023-H MV ng. Vinkler, Ing. Flajšar 12/2013 12/2018 

Vedoucí zájezdu 65-030-M
  

MMR Mgr. Jursíková, 
Mgr.Okleštěk 

11/2013 11/2018 

Pracovník turistic. 
informač. centra     

65-027-M MMR Mgr. Jursíková 11/2013 11/2018 

Práce v ubytovacím 
zařízení 

65-014-E MMR Mgr. Rumian 6/2015 6/2020 

Práce v ubytovacím 
zařízení 

65-015-E MMR Mgr. Rumian 6/2015 6/2020 
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2. Školská zařízení při SOŠ Hranice a součásti školy: 

Speciálně pedagogické centrum při SOŠ Hranice, školská právnická osoba 

IZO: 181 001 411, nejvyšší povolený počet klientů – 800 

Speciálně pedagogické centrum (SPC) sídlí v budově školy v Hranicích na Jaselské ulici 832. 

Od roku 2008 poskytuje dětem, mládeži a dospělým bezplatné poradenské služby v oblasti 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Většinu klientů centra tvoří žáci s lehkým mentálním postižením navštěvující školy praktické 

nebo běžné. Mimo to, centrum poskytuje celou škálu služeb rodinám, školám a spolupracuje 

s orgány právní moci. Centrum poskytuje mimo standardní činnosti i činnosti speciální, tj. 

terapeutické postupy a programy k rozvoji percepčních oblastí a motoriky s ohledem na 

individuální potřeby klienta, dále nabízí služby lektorské a konzultační. 

V centru pracují dva psychologové, dva speciální pedagogové a sociální pracovník. Centrum 

následuje moderní přístup ve vzdělávání a snaží se držet krok s vývojem oboru. Odborníci 

centra pracují pomocí metod: Feursteina, Sindelar, Dreikurse, Waltona a při práci využívají 

standardizované diagnostické a intervenční nástroje.  

Počet klientů Speciálně pedagogického centra při SSOŠ Hranice, s.r.o. se ve školním roce 

2017/2018 pohybuje v průměru okolo 600 klientů ze základních a středních škol 

Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje.   

Z důvodu úzké spolupráce se školou a pedagogy často volíme terénní formu práce. Pro 

ambulantní práci je centrum vybaveno komfortními prostory v budově školy.  

Naši klientelu tvoří převážně studenti středních škol a odborných učilišť (největší podíl), dále  

žáci základních škol praktických a běžných. 

Činnost SPC 

Nabízíme poradenskou, sociální a metodickou činnost, výchovné, psychoterapeutické, 

vzdělávací (integrace dětí nebo žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do intaktní 

společnosti) a aktivizační činnosti (rozvíjení a využívání kompenzačních a reedukačních 

smyslů) rodinám s dětmi nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Prostřednictvím hry i řízené činnosti pomáháme dětem a žákům reedukovat a kompenzovat 

jejich speciální vzdělávací obtíže.  

Všechny činnosti provádíme v úzké spolupráci s rodinou, učiteli, asistenty pedagogů, 

sociálními pracovnicemi, psychologem a dalšími odborníky. Zprostředkováváme kontakty s 

lékaři, psychoterapeuty, logopedy, rehabilitačními pracovníky, apod. 

Činnost centra se řídí platnou legislativou, profesní etikou a nejlepším zájmem dítěte. 

K činnosti speciálně pedagogického centra patří: 

 depistáž 

 provádění komplexní pedagogické a psychologické diagnostiky dětí a žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

 rozvíjení a využívání kompenzačních a reedukačních smyslů 

 rozvíjení komunikačních dovedností 

 náprava grafomotorických obtíží 

 rozvíjející cvičení předcházející poruchám učení 

 pomoc metodická 
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 psychologická vyšetření 

 poskytování zápůjček odborné literatury 

 pomoc při výběru optimální školy nebo školského i neškolského zařízení 

 zpracovávání odborného posudku na dítě nebo žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 ve spolupráci s kmenovými učiteli integrovaných dětí nebo žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami poskytování odborných konzultací a pomoc při vytváření 

Individuálně vzdělávacího programu 

 pomoc při jednání s obvodními úřady (sociální dávky, průkazky a podobně) 

 přednášky, semináře 

 účast na akcích mateřské školy, která úzce spolupracuje s naším centrem 

 spolupráce s dalšími odborníky 

 

Personální zajištění 

S klienty SPC Hranice pracuje psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, a v případě 

potřeby spolupracuje SPC i s dalšími odborníky: psychiatrem, pediatrem a logopedem.  

Péče o klienty probíhá buď ambulantní nebo terénní formou.  

Ambulantní formy péče:  

• jednorázová (Většinou se jedná o pomoc při řešení aktuálního problému. Provedeme 

vyšetření psychologické, speciálně pedagogické. Následuje doporučení a následné opatření.)  

• opakovaná (Provádíme kontrolní vyšetření, například u integrovaných žáků v běžných 

typech škol.)  

• pravidelná (Každé dítě, se kterým se pracuje dlouhodobě, se stává pravidelným klientem 

našeho centra, vyplní přihlášku do SPC, je komplexně vyšetřeno a je pro něj vypracován 

individuální výchovně vzdělávací plán, podle kterého se s ním dále pracuje.)  

 

Terénní formy péče:  

• výjezdy do škol a školních zařízení, kde provádíme speciálně pedagogické a psychologické 

vyšetření. Spolupodílíme se na zpracování individuálních výchovně vzdělávacích plánů. 

Doporučujeme také odbornou literaturu, zajišťujeme besedy a přednášky. 

 

Cestovní agentura 

 

 

Praha – kulturně-historické předpoklady, Letiště V.Havla   30. 11. 2017               21 žáků 

Vánoční Vídeň                                                            20. 12. 2017  41 žáků 

Rakousko - Tauplitz      15.-19.1.2018  31 žáků 

Lednice, Lednicko-valtický areál            19. 6. 2018  8 žáků 

Ostrava - kulturněhistorické předpoklady   27. 6. 2018  7 žáků 
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Školní jídelna provozovaná firmou Scolarest-zařízení školního stravování, spol.s.r.o. 

Kapacita – 300 jídel  

Průměrný počet zhotovovaných jídel ve školním roce 2017/2018 – 280. 

 

3. Přehled tříd ve školním roce 2017/2018 

Počty žáků (stav v září 2017) 

Obor Třída Celkem Z toho chlapci Z toho dívky 

Informační technologie 

 

 

 

SIS 1 7 7 0 

SIS 2 4 4 0 

SIS 3 7 6 1 

SIS 4 5 5 0 

KYB 1 5 2 3 

MAW 4 10 8 2 

Celkem IT  38 32 6 

Cestovní ruch RET 3 9 1 8 

RET 4 12 1 11 

CER 1 5 2 3 

Celkem CER  26 4 22 

Bezpečnostně právní činnost BPR 1 14 2 12 

BPR 2 21 8 13 

BPR 3 21 9 12 

BPR 4 20 11 9 

SČP 4 8 0 8 

Celkem BPR  84 30 54 

Rekondiční a sportovní masér MAS 1 13 4 9 

MAS 3 9 1 8 

Celkem MAS  22 5 17 

Bezpečnostní služby (dálk.) BES 1 13 10 3 

 BES 2 8 6 2 

Celkem   21 16 5 

Podnikání (dálk.) POD 1 2 0 2 

 POD 2 1 1 0 

Celkem  3 1 2 
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Masér sport. a rekond. (dálk.) MSR 1 1 0 1 

 MSR 2 1 1 0 

Celkem  2 1 1 

Celkem  196 89 107 

Škola celkem 16 tříd    

 

Studium ve školním roce 2017/2018 předčasně ukončili : 

 

Datum Jméno žáka / žákyně Třída 

12.9.2017 Kristína Kučerová CER 1 

18.9.2017 Karel Němec BS 1 

18.9.2017 Petr Sovička BS 1 

18.9.2017 Adéla Korabečná BPR 1 

12.10.2017 Tomáš Zich BS 1 

31.10.2017 Kristýna Janáčková MAS 1 

6.11.2017 Karolína Janáčková BPR 3 

1.1.2018 David Panáček BS 1 

5.1.2018 Ladislav Podmolík BS 1 

5.2.2018 Markéta Kopřivová MAS 1 

20.3.2018 Simona Macháčová BPR 2 

25.4.2018 Miloš Dúcky SIS 1 

31.8.2018 Andrea Kalinová BPR 2 

31.8.2018 Michal Zavadil SIS 1 

31.8.2018 Aneta Sedláková BPR 2 

31.8.2018 Ivana Hlavicová MAS 1 

31.8.2018 Jakub Šenk BS 1 

31.8.2018 Blanka Münsterová BS 1 

31.8.2018 Anna Vymazalová POD 1 

31.8.2018 Jana Šnajdrová MSR 1 

31.8.2018 Kristýna Šindlerová MAS 1 

31.8.2018 Jan Foltas BPR 2 

31.8.2018 Milan Kubeš BS 1 

31.8.2018 Soňa Králíková MAS 1 

31.8.2018 Vladimír Matějíček SIS 1 

 

Během školního roku 2017/2018 přestoupili z jiné školy:   

 

Datum Jméno žáka / žákyně Třída 

1.9.2017 Martin Gomola BPR 3 

1.9.2017 Michal Zavadil SIS 1 

12.9.2017  Kateřina Těšická BPR 1 

1.11.2017 Markéta Kopřivová MAS 1 

9.1.2018 Magdaléna Volková CER 1 

29.1.2018 Jonáš Nemerád BPR 3 

26.2.2018 David Giebel BPR 2 

15.3.2018 Kristýna Šindlerová MAS 1 

7.5.2018 Soňa Králíková MAS 1 
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Během školního roku 2017/2018 přestoupili na jiný studijní obor: 

 

Datum Jméno žáka / žákyně Třída 

1.9.2017 Štěpán Luběna CER 1 

1.9.2017 Natálie Hajná MAS 1 

5.9.2017 Jan Šuška BPR 1 

 

 

Během školního roku 2017/2018 přerušili studium: 

 

Datum Jméno žáka / žákyně Třída 

4.9.2017 Alexandra Catherine Roche RET 3 

4.9.2017 Václav Holeka BS 2 

19.9.2017 Lukáš Kučera BPR 4 

1.2.2018 Lucie Miková BS 2 

19.2.2018 Roman Kotala BS 2 

 
4. Týdenní počty odučených hodin na SOŠ Hranice, školská právnická osoba 

 

Z celkového týdenního počtu 356 odučených hodin (dle rozvrhu hodin), probíhalo celkem 

183 vyučovacích hodin ve skupinách s počtem  max 15 žáků ve třídě, což je 51,4 % (dělená 

výuka). 

 

c)  Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

1. Pedagogičtí pracovníci 

 

                  Vyučující Vzdělání Aprobace Praxe 

v oboru 

Vyučoval(a) 

předměty 

Bartošová Nikol SŠ odb. výcvik 

MAS 

1 odborný výcvik 

MAS 

Dědičík Pavel, Mgr. VŠ odborné INT 13 PGR, PSS, PRX 

Flajšar Filip SŠ - 14 autoškola, 

správce IS 

Flajšar Petr, Mgr. – ředitel 

školy do 28. 2. 2018 

    

Flajšar Petr ml., Mgr. – 

ředitel školy od 1. 3. 2018 

VŠ odborné BPR 9 PRA, TEK, BEČ 

Fülep Martin, Mgr. VŠ šk. psycholog 3 pracovník SPC 

Jursíková Iveta, Mgr. VŠ FRJ, CEJ, 

LHP, ZEM 

22 FRJ, ZEM, CEJ, 

LHP 

Juřicová Karolína, Mgr. VŠ šk. psycholog 2 pracovnice SPC 

Kalina David, Mgr.  VŠ odborné BPR 1 KRI, PRX, UPR 

Klvaňová Lenka, Bc. VŠ ANJ, RUJ 13 ANJ, RUJ 

Malantová Andrea, Mgr. VŠ spec. pedagog 3 pracovnice SPC 

Novák Bedřich, Mgr. VŠ CJL, DEJ 17 CEJ, TEK, LHP 

Nováková Jana, Ing. VŠ EKO, UCE + 9 EKO, UCE, 
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ped. min MAT, OBN, SCR 

Okleštěk Karel, Mgr. - do VŠ TEV- ZEM 20 TEK, GEO 

Potáčková Iva, Mgr. - do VŠ MAT, BIO 13 MAT 

 

Robová Marcela VŠ CEJ, NEJ 38 CEJ, NEJ, LHP 

Šimko Dalibor, Mgr. VŠ ANJ 20 ANJ 

Šustrová Anna, Mgr. VŠ spec. pedagog 2 pracovnice SPC 

Truhlářová Petra, Mgr. – 

od  

VS MAT 1 MAT 

Vinkler Petr, Ing. VŠ odborné INT 16 INP, ZPR, VYT 

Vykopalová Veronika, 

Mgr. 

VŠ odborné SČP, 

MAS 

6 SOM, RER, 

TEM, SVČ, ZFY 

Externí učitelé 

Bartošová Marie – externí 

učitelka 

SŠ odborné MAS  SOM 

Filipová Kateřina, Mgr. Bc. 

– externí učitelka 

VŠ odborné PRA  PRA 

Flajšar Jakub, Ing. – 

externí učitel 

VŠ odborné INT  INT/správa webu 

Chytrá Olga – externí 

učitelka 

SŠ odborné TEK- 

sebeobrana 

 TEK – 

sebeobrana 

Tomančák Karel, Mgr. – 

externí učitel 

VŠ odborné TEK, 

ZEM 

 TEK 

 

Výchovný poradce:     Mgr. Karolína Juřicová 

Preventista sociálně patologických jevů:  Mgr. Andrea Malantová  

EVVO:     Mgr. Iveta Jursíková 

 

2. Nepedagogičtí pracovníci školy : 

Ing. Jitka Pulkertová    - ekonomka    

Radek Kadlec        - správce budovy  

Naděžda Flajšarová         - asistentka ředitele, personalistika, mzdy 

Irena Bartošková  - administrativní pracovnice studijního oddělení 

 

Organizační schéma 2017/2018 - viz příloha č. 2 

 

 d)  Údaje o přijímacím řízení 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 proběhlo v souladu s obecně závaznými předpisy, 

které se vztahují k přijímacímu řízení na SŠ a Opatřením ředitele školy č. 1-2017/2018 (1. 

kolo) a č. 5-2017/2018 (2. kolo) – viz příloha č. 5 a 6. 

 

 Termín Přihlášeno Přijato 

I. kolo přijímacího do 24. 4. 2018 71 žáků 71 žáků 
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řízení 

II. kolo přijímacího 

řízení 

do 31. 8. 2018 14 žáků (denní) 

19 (dálkové) 

 

13 žáků 

19 

Celkem - 104 žáků 103 žáků 

 
 

Počet žáků, kteří nastoupili 1.9.2018 k dennímu studiu (včetně žáků, kterým bylo 

povoleno opakování ročníku): 

 

obor vzdělání SIS              celkem 11 žáků, z toho 4 dívky 

obor vzdělání BPR             celkem 21 žáků, z toho 9 dívek  

obor vzdělání CER  celkem 5 žáků, z toho 4 dívky 

obor vzdělání MAS  celkem 10 žáků, z toho 6 dívek 

obor vzdělání GDM  celkem 5 žáků, z toho 1 dívka 

 

dálkové studium: 

obor vzdělání BS          celkem 7 žáků, z toho 1 dívka 

obor vzdělání P                      celkem 7 žáků, z toho 2 dívky 

obor vzdělání M           celkem 2 žáci, z toho 1 dívka 

 
 

 

 

 

 

 

e)  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a 

podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků maturitních 

zkoušek 

 

1. Výsledky vzdělávání žáků 

1. pololetí  (29.1.2018) 

Denní studium 
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Třída Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifikován Stud.průměr

BPR 1 0 12 3 0 2,26

BPR 2 2 10 9 0 2,55

BPR 3 1 12 7 1 2,44

BPR 4 0 8 12 4 2,76

SČP 4 0 4 4 0 2,6

KYB 1 0 4 1 0 2,43

SIS 1 2 0 3 1 2,32

SIS 2 0 2 2 0 2,72

SIS 3 0 4 2 1 2,67

SIS 4 0 5 0 0 1,85

MAW 4 0 9 1 0 2,56

CER 1 0 4 0 1 1,79

RET 3 1 5 2 0 2,24

RET 4 1 10 1 0 1,95

MAS 1 0 5 7 3 2,78

MAS 3 1 7 2 0 2,17

celkem 8 101 56 11 2,38  

 

Absence: Celkem zameškáno 11 751 hodin, z toho 35 neomluveno. Průměrná absence na 

jednoho žáka 68,31 hodin. Průměrná neomluvená absence na žáka činí 0,203 hodiny.  
 

Dálkové studium 

 

Třída Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifikován Stud.průměr

BES 1 0 3 4 0 2,99

BES 2 0 3 4 0 2,47

POD 1 0 1 1 0 2,75

POD 2 0 0 1 0 3,8

MSR 1 0 0 1 0 4,6

MSR 2 0 1 0 0 2,5

celkem 0 8 11 0 3,19  
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2. pololetí (29.6.2018)  

Denní studium 

 

Třída Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifikován Stud.průměr

BPR 1 0 11 4 0 2,28

BPR 2 1 10 6 6 2,41

BPR 3 1 18 2 1 2,38

BPR 4 0 16 4 1 2,73

SČP 4 0 6 2 0 2,38

KYB 1 0 5 0 0 2,74

SIS 1 1 2 1 1 2,37

SIS 2 0 3 1 0 2,53

SIS 3 1 3 3 0 2,41

SIS 4 1 4 0 0 1,71

MAW 4 0 10 0 0 2,48

CER 1 0 4 1 0 2,11

RET 3 1 7 0 0 1,99

RET 4 1 11 1 0 1,88

MAS 1 1 9 2 2 2,33

MAS 3 4 5 1 0 1,9

 

 

Absence: Celkem zameškáno 9 892 hodin, z toho 35 neomluvených. Průměrná absence na 

jednoho žáka 58,188 hodiny. Průměrná neomluvená absence na žáka činí 0,206 hodiny  

 
Dálkové studium 

 

Třída Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifikován Stud.průměr

BES 1 0 4 3 0 3,26

BES 2 0 4 0 1 2,18

POD 1 0 1 1 0 3,55

POD 2 0 0 0 1 3,11

MSR 1 0 0 1 0 5

MSR 2 0 1 0 0 2,2

celkem 0 10 5 2 3,22  

 

Opravné zkoušky :    povoleno celkem 30 opravných zkoušek z toho:  

1 opravná zkouška s výsledkem „výborný“ 

1 opravná zkouška s výsledkem „chvalitebný“ 

2 opravné zkoušky s výsledkem „dobrý“ 

19 opravných zkoušek s výsledkem „dostatečný“ 

7 opravných zkoušek s výsledkem „nedostatečný“  

 

Počet žáků, kterým bylo povoleno opakování ročníku: 11  
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Šuška (BPR1), Kelnar (BPR2) 

 

Suplované hodiny - sumarizace za školu:                 

celkem : 857   

z toho aprobovaně : 649      

 

 

2. Maturitní a závěrečné zkoušky 

 

Maturitní zkoušky proběhly v souladu s vyhláškou č. 2009/177 Sb.               

 

V jarním termínu konalo maturitní zkoušku celkem 64 žáků, z toho z oboru Sociální činnost 

a právo 6 žáků, z oboru Bezpečnost a právo 20 žáků, z oboru Správce informačních systémů 5 

žáků, z oboru Multimédia a webdesign 10 žáků, z oboru Rekreologie a turismus 11 žáků, 

z oboru Bezpečnostní služby 8 žáků, z oboru Podnikání 1 žák a z oboru Masér sportovní a 

rekondiční 3 žáci. Žáci dosáhli následujícího hodnocení: 

2 prospělo s vyznamenáním   

50 prospělo 

12        neprospělo 

 

 

Maturitní zkoušky v podzimním termínu proběhly od 3. září do 11. září 2018, a to dle 

jednotného zkušebního schématu CERMATu. Maturitní zkoušku v podzimním termínu 

konalo celkem 21 žáků, z toho z oboru Sociální činnost a právo 4 žáci, z oboru Bezpečnost a 

právo 9 žáků, z oboru Multimédia a webdesign 2 žáci, z oboru Rekreologie a turismus 1 žák, 

z oboru Bezpečnostní služby 2 žáků, z oboru Podnikání 1 žák a z oboru Masér sportovní a 

rekondiční 2 žáci.. 

V podzimním termínu vykonali maturitní zkoušku žáci s následujícími výsledky: 

3 prospělo 

17        neprospělo 

1 omluven 

 

Závěrečné zkoušky na oboru Sportovní a rekondiční masér konalo v souladu s vyhláškou 

47/2005 Sb. v červnu 2018 celkem 9 žáků, z toho 3 prospěli s vyznamenáním, 5 žáků 

prospělo a 1 žák neprospěl. 

V září 2018 konali závěrečnou zkoušku 2 žáci, z toho 1 žák prospěl a 1 žák neprospěl. 

 

3. Informace o absolventech školy:  

 

Údaje k 21. 9. 2018 
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Celkový počet absolventů školy (žáci, kteří úspěšně složili mat. zkoušku)   55 

Počet žáků, kteří úspěšně ukončili 4. ročník denního studia nebo 2. ročník nástavbového 

studia ve šk. roce 2017/2018         62

  

Celkový počet absolventů školy (žáci, kteří úspěšně složili závěrečné zkoušky)  9 

Počet žáků, kteří k 15.9. (jarní i podzimní termín) nesložili či nekonali MZ  17 

 

4. ŠVP  

Ve školním roce 2017/2018 se všichni žáci prvních až čtvrtých ročníků vzdělávali podle 

zpracovaných školních vzdělávacích programů. Cíle a kompetence stanovené těmito ŠVP pro 

tyto ročníky a obory vzdělání byly beze zbytku splněny. 

 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Minimální preventivní program naší školy je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, 

pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a 

spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých žáků školy.  

Minimální preventivní program byl zpracováván na školní rok 2017/2018, a to školním 

metodikem prevence (Mgr. et Mgr. Andrea Malantová). 

Škola cíleně organizuje různorodé a nejednotné činnosti, sportovní a kulturní aktivity tak, aby 

preventivně čelila výskytu negativních a rizikových jevů mezi žáky. 

Během uplynulého školního roku byly aktivity všeobecné primární prevence realizovány 

prostřednictvím: 

Kulturních akcí – exkurze, výstavy, zájezdy do zahraničí, návštěvy divadla. 

V měsíci září proběhla exkurze do HZS v Přerově, během které byla studentům přiblížena 

problematika požární prevence a ochrany obyvatelstva. Předávané informace měly pomoci k 

zvládnutí nebezpečných situací v případě požáru, dopravní nehody nebo jakékoliv mimořádné 

události. Přednášená tematika si kladla za cíl předejít vzniku těchto mimořádných událostí, a 

tím ke snížení počtu obětí na životech a ztráty majetku v rámci celé společnosti.  

V měsíci listopadu se konala exkurze žáků do věznice Mírov, kde se mohli seznámit 

s činnosti vězeňské služby a režimem, který funguje v jedné z nejstřeženějších českých 

věznic. 

V měsíci únoru proběhl maturitní ples ve sportovním centru NAPARIA. Studenti závěrečných 

ročníků ve spolupráci s vyučujícími velmi dobře zvládli organizaci této náročné akce, která se 

připravuje již od začátku školního roku. 

Přednášek a interaktivních besed (v rámci školy, spolupráce s PPP, s dalšími organizacemi) 

V měsíci září se uskutečnila beseda na téma kariérní poradenství a efektivní vstup na trh 

práce, dále v průběhu školního roku proběhly následující přednášky a besedy: přednáška na 

téma Prevence šikany, vánoční besídka  v ZŠ a MŠ Dětské centrum, beseda na téma LGBT, 

beseda s pracovnicí Charita Valašské Meziříčí, preventivně-výchovná akce „Pondělí tak 

trochu jinak“, beseda se zástupci dopravní policie na téma „Bezpečnost a plynulost silničního 

provozu a prevence dopravních nehod. 
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Průběžné poradenské činnosti – VP, ŠMP, ŘŠ, mimo jiné z oblasti dalšího vzdělávání, tj. 

pomaturitní studium, studium na VOŠ, VŠ, apod. Informace o možnostech dalšího vzdělávání 

jsou pravidelně aktualizovány na nástěnce výchovného poradenství. 

 

Sportovních aktivit - účast na celoročních sportovních soutěžích v rámci vyučování i ve 

volném čase podporuje zájem žáků o smysluplné využívání volného času a podporuje zdravý 

životní styl. 

Kurzů – v průběhu školního roku se studenti školy účastní kurzů různého zaměření. Během 

podzimních měsíců se konal kurz environmentální, který byl určen pro studenty 2. ročníků, 

v měsíci lednu a březnu studenti 1. a 3. ročníků absolvovali kurz lyžařský, v jarních měsících 

byl následně realizován kurz bezpečnostně-branný, orientace v terénu a kurz sportovně – 

turistický. 

Výběr jednotlivých výchovně preventivních aktivit školy je volen s ohledem na specifika 

školy i celého regionu. Po celou dobu školního roku spolupracuje školské poradenské 

pracoviště, tj. psycholog, speciální pedagog, metodik primární prevence i výchovný poradce 

s týmem pedagogů školy. Následná realizace preventivního programu školy je podmíněna 

vnitřním systémem komunikace mezi vedením školy, třídními učiteli a školským 

poradenským zařízením. 

 

g)   Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků 

 
1. Kombinované studium na VŠ: 

 

Mgr. Veronika Vykopalová –  UP Olomouc, PdF, doktorské studium oboru Pedagogika – 

pokračuje ve studiu 

 

2. Kurzy, školení, rekvalifikace 

 

Mgr. David Kalina – Studium pedagogiky – NIDV Olomouc 

Mgr. Lenka Klvaňová – Studium pedagogiky – UP Olomouc 

Irena Bartošková – školení „Spisová služba, datové schránky“, Praha 

Ing. J. Pulkertová – školení „Spisová služba, datové schránky“, Praha 

Ing. J. Pulkertová – Změny ve mzdové oblasti 2017, Hranice 

Ing. J. Pulkertová – Problematika DPH 2017, Hranice 

Mgr. Petr Flajšar – školení „tvorba ŠAP“, NUV Olomouc 

Mgr. Petr Flajšar ml. - školení „tvorba ŠAP“, NUV Olomouc 

Mgr. David Kalina - školení „tvorba ŠAP“, NUV Olomouc 

Mgr. Dalibor Šimko - školení „tvorba ŠAP“, NUV Olomouc 

Ing. Jana Nováková - školení „tvorba ŠAP“, NUV Olomouc 
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Prezentace školy a nábor nových žáků 
 

V rámci náborové činnosti se škola zúčastnila stejně jako v předchozím školním roce celkem 

čtyř burz - výstav oborů vzdělávání, a to v Hranicích, Valašském Meziříčí a Bystřici pod 

Hostýnem a v Novém Jičíně.  V listopadu se škola účastnila výstavy Scholaris v Přerově a v 

Olomouci. Kromě výstav jsme navštívili více než 30 základních škol v městech a vesnicích 

nejen hranického, ale i přerovského a valašsko-

meziříčského regionu. Prostřednictvím 

výchovných poradců, rodičů žáků i žáků 

samotných jsme tak oslovili cca 750 

vycházejících žáků. Nedílnou součástí 

náborové činnosti byly také Dny otevřených 

dveří, které se uskutečnily v prosinci 2017 a v 

únoru 2018. 

Poptávka po nabízených oborech nebyla 

vyrovnaná. Největší zájem projevili žáci o 

obor Bezpečnost a právo, v porovnání 

s minulým školním rokem jsme zaznamenali 

mírný pokles zájmu o obor Informační technologie. Nejmenší zájem byl o obor Cestovní ruch.   

 

 

Nejvýznamnější a nejúspěšnější akce školy 
 

Studentské firmy 

Ve školním roce 2017/18 jsme v rámci ekonomiky opět spolupracovali se vzdělávací 

neziskovou organizací Junior Achievement. Žákyně 3. ročníku oboru Cestovní ruch založily 

studentskou firmu Waterss. Předmětem podnikání byl Watersleeve – rukáv na ruku, ve kterém 

je umístěný plnitelný pytlík s tekutinou (nahrazuje láhev na tekutiny). Tento rukáv je 

využitelný při sportu. Management studentské firmy se během školního roku zúčastnil 

několika workshopů na podporu svého 

podnikání, které pořádala organizace JA 

CZECH i firma New Wave Service. 

Studentská firma Waterss byla ve svém 

podnikání  úspěšná. I se svým 

prototypem dostala nabídku propagovat 

svůj podnikatelský nápad na veletrhu 

Věda, výzkum, inovace v Brně. Bohužel 

v termínu konání veletrhu byly žákyně na 

povinné praxi a nemohly se ho zúčastnit. 
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Certifikát ESP 

 

V  říjnu se Daniele Brlkové a Janě Nehybové, 

studentkám 4. ročníku oboru Cestovní ruch 

podařilo získat mezinárodní Certifikát 

podnikatelských dovedností ESP. Certifikace se 

zúčastní každoročně tisíce studentů, ale 

úspěšnost je asi třetinová. Držitelé tohoto osvědčení 

musí projít roční praktickou zkušeností s reálným 

studentským podnikáním, rozvojem tzv. měkkých 

dovedností a složili mezinárodní on-line 

zkoušku podnikatelských a ekonomických 

znalostí. 

 

 

 

 

Soutěžíme na Halloween 

Začátkem listopadu připravila předmětová komise 

všeobecně vzdělávacích předmětů Halloween. Tento 

den žáci přišli v kostýmech, soutěžili ve vědomostních 

kvízech a pracovali v 

týmech. Prověřili si 

nejen své vědomosti, 

ale také anglický 

jazyk. Na závěr byli 

vyhlášeni vítězové, 

kteří obdrželi sladké odměny. Mezi oceněnými byli Aneta 

Sedláková, Petra Pravdová, Denis Žitník.  

 

 

 

Spolupracujeme s městem Hranice 

 

Vánoční stromeček 

 

Již druhým rokem se škola zapojila do akce Městského 

kulturního zařízení v  Hranicích „vyzdob si svůj 

stromeček“. Pracovníci MKZ oslovili školy, školky, 

spolky a podniky, aby přispěly k výzdobě vánočních 

Hranic. V tomto školním roce se jeho výroby zhostili 

žáci 3. ročníku oboru Masér. S  
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Kraslicovník hranický 
 

 

V březnu naši žáci napříč obory opět podpořili  výzvu 

MKZ Hranice a nazdobili kraslice na Kraslicovník 

hranický. Kraslice našich studentů přispěly k pěkné 

výzdobě 

hranického 

náměstí.  

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

Pomáháme 

 

Žáci 4. ročníku oboru BPR vyzvali plnoleté spolužáky 

k darování krve. S pomocí učitelů školy zorganizovali 

začátkem ledna hromadný odběr krve plnoletých studentů 

na transfúzní stanici v Hranicích. Za tento jejich počin se 

jim dostalo velkého poděkování ze strany primářky 

transfúzního oddělení, jelikož se v tomto období potýkali s 

nedostatkem krve. 

 

 

 

 

Pomáháme osobám s postižením 

 

 V březnu se žákyně oboru Cestovní ruch  zúčastnily jarní charitativní akce Srdíčkové dny, 

kterou pořádá obecně prospěšná společnost Život dětem. Společnost Život dětem pomáhá 

handicapovaným a opuštěným dětem, které se ocitnou v těžké životní situaci. V květnu se 

žáci školy zapojili do charitativní akce Sluníčkové dny. 

Workshop WOMEN IN IT 

V květnu se studentky napříč obory zúčastnily workshopu 

WOMEN IN IT. Akce se uskutečnila ve spolupráci s 

Akademie Podnikání, AT&T Brno, JA Czech a projektem 

Aspire. Celkově se workshopu zúčastnilo 32 studentek z 5 SŠ. 

V závěrečném porovnání znalostí a dovedností se naše 

studentky umístili na 3. místě ze sedmi soutěžních týmů. 
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Soutěž Zlatý masér 

V říjnu se žákyně 3. ročníku učebního oboru Rekondiční a sportovní masér zúčastnily 

celorepublikové  soutěže Zlatý masér, která se konala v lázních Klimkovice. Soutěž se konala 

ve spolupráci s generálním partnerem Sanatoria Klimkovice a pod záštitou náměstka hejtmana 

Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho a primátorky Statutárního města 

Havířova Mgr. Jany Feberové. Do soutěže se přihlásilo 12 středních škol z celé České 

republiky a 1 střední škola ze Slovenské 

republiky.  Žáci soutěžili ve dvou kategoriích: 1. 

Sportovní masáž - kategorie jednotlivců, 2. 

Havajská masáž - kategorie 3členných družstev. 

Petra Pravdová obsadila 3. místo v kategorii 

Sportovní masáž a v kategorii Havajská masáž 

družstvo naší školy v složení Petra Pravdová, 

Michaela Stoklásková a Lucie Stuchlíková osadily 

1. místo. 

 

 

Soutěž odborných prací žáků středních škol 

 

Studenti Michaela Juříčková a Dominik Kroupa se svou 

prací obsadili 1. místo v kategorii Společensko - vědní 

obory celostátní soutěže odborných prací žáků středních 

škol v Holešově. 

 

 

 

 

 

 

Soutěž „Mám na to“ 

 

Poslední školní den před velikonočními prázdninami škola 

uspořádala ve spolupráci s Krajským ředitelstvím police 

Olomouckého kraje  soutěž  Mám na to. Soutěže se zúčastnili 

studenti středních škol Olomouckého kraje a Holešova, žáci ZŠ 

1. máje v Hranicích a ZŠ 

v Drahotuších. Žáci soutěžili ve 

tříčlenných družstvech ( 2chlapci a 

1 dívka). Družstva naší školy 

skončily na 4. a 5. místě a 

postoupily do moravského finále, 

ve kterém se umístili na 6. místě. 

 

 

 

 

Dračí lodě 
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Poslední červnový týden se žáci reprezentovali školu v na festivalu dračích lodí HRANICE 

DRAGONS 2018. Ve své kategorii skončili na 7. 

místě. 

  

 

 

 i)  

Údaje 

o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
Ve školním roce 2017/2018 se neuskutečnila žádná inspekční činnost. Poslední inspekce ČŠI 

proběhla v e dnech 14. – 16. 6. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, 

průběhu a výsledků vzdělávání v oborech vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie 

(Multimédia a webdesign, Správce informačních systémů); 68-42-M/01 Bezpečnostně právní 

činnost (Bezpečnost a právo, Sociální činnost a právo); 65-42-M/02 Cestovní ruch 

(Rekreologie a turismus); 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér (denní studium), a to 

podle realizovaných školních vzdělávacích programů, se zaměřením na tvrzení obsažená v 

podnětu (nedodržování školního řádu pedagogickými pracovníky školy v oblasti hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků).  

 

j)  Základní údaje o hospodaření školy  

(v tis. Kč)  

1. Příjmy:                                                                                                    celkem               

                        - státní dotace                  9 805 

  - projekty, granty      1 688 

                        - školné                                                                               1 906 

                        - příjmy z hosp. činnosti                                                        318   

                        - ostatní příjmy                                                                        81 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Příjmy celkem                                                                              13 798                                       

 

2. Výdaje                                                                                                       celkem 

              - investice                                              - - -                                                       

               - neinv. výdaje:               13 798   

                                 - mzdy                                                                          8 983 

                                 - odvody                                                                 2 426  

         - prospěchová stipendia , úlevy na školném     101   

                                 - provozní náklady /nájem, opravy aj./            88               
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                                 - učební pomůcky a učebnice                                        73 

                                 - ostatní náklady /služby, kopírování aj./                1 723 

           - projekty, granty        404 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výdaje celkem                                                                                            13 798 

 

Hospodaření školy musí být v souladu se zákonem 306/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

každoročně posouzeno auditorem. Výrok auditora za rok 2017 viz příloha č. 3. 

 

3. Informace o výši školného 

Základní školné na jednoho žáka je pevně stanoveno ve výši Kč 14.000 za školní rok 

a celková výše činila Kč 1.905.900. Z této částky bylo vyplaceno celkem Kč 101.000 Kč ve 

formě prospěchových stipendií a úlev na školném. 

 

 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových, mezinárodních  programů a 

školou realizovaných a předložených projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 

a) Rozvojové programy 

Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských 

zařízeních v roce 2017 a 2018 

b) Projekty ESF 

 Projekt „PŘESMOSTY ke společnému vzdělávání“ – reg. č. 

CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004848 

 Projekt „ICT ve výuce“ – reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007949 (šablony) 

 Projekt „IKAP“ – realizátor CUOK Olomouc 

 Prokekt „Natura“ – realizátor DAKOL Petrovice s.r.o. 
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l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

- škola se stala zakládajícím členem zájmového sdružení právnických osob s názvem 

„Centrum uznávání a celoživotní učení Olomouckého kraje“. Jako taková zřídila 

místní Centrum uznávání a celoživotní učení při SOŠ Hranice. 

 

Škola nabízí rozmanité kurzy, školení, semináře zejména v těchto oblastech: 

1. oblast výpočetní techniky 

(informační technologie, počítačová gramotnost, tvorba www stránek, LINUX, 

počítačové systémy a sítě, prezentace a grafika, programování aj.) 

Škola jako akreditované středisko České společnosti pro kybernetiku a informatiku 

provádí zkoušky pro získání certifikátu ECDL (European Computer Driving Licence), 

který je v zemích Evropské unie doporučen a uznáván jako standard základní 

počítačové vzdělanosti. Certifikát deklaruje, že jeho držitel prošel nezávislým 

mezinárodním testem a splňuje optimální znalostní kritéria rozdělena do sedmi 

základních modulů počítačové gramotnosti. 

Škola je lokální akademií nadnárodní společnosti CISCO, jež se zabývá tvorbou                   

a šířením výukových programů v oblasti informačních technologií zejména 

počítačových sítí. Tento vzdělávací program zapracovala škola do ŠVP oboru Správce 

informačních systémů.  

2. oblast jazyková 

Výuka cizích jazyků pro začátečníky i pokročilé – angličtina, němčina, francouzština a 

ruština.  

 

Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba se ve školním roce 2015/2016 stala 

přípravným centrem britského zkušebního institutu Cambridge English. Každý rok tyto 

zkoušky úspěšně vykoná na celém světě několik milionů kandidátů, kteří tak získávají 

mezinárodně uznávaný certifikát. Pro české občany mají tyto zkoušky význam především při 

získávání pracovního či studijního umístění v zemích Evropské unie a britského 

Commonwealth.  

 

3. oblast ekonomická 

 

Škola nabízí školení, kurzy účetnictví, daňové správy a podobně. rekvalifikační kurzy. 

 

m) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Odborová organizace zaměstnanců SOŠ Hranice, školská právnická osoba neexistuje. 

 

Škola jako člen SSŠČMS aktivně působí v této celostátní organizace, potažmo v jeho krajské 

pobočce.  

 

Ve školním roce 2017/2018 pokračovaly kontakty a partnerské vztahy s potencionálními 

zaměstnavateli absolventů jednotlivých studijních oborů (SSI SCHÄFER, Policie České 
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republiky, Lázně Teplice nad Bečvou, Tondach, Kunst s.r.o., NWT, CK DAKOL, CK 

Doltour, CISCO SYSTEMS aj.) a vzdělávacími institucemi (organizace v rámci SSŠČMS, 

UTB Zlín, UP Olomouc, VŠLG Přerov, Počítačová služba s.r.o. Olomouc, NIDV, NUOV, 

Cambridge English, Jazyková škola Clovereaf a další).  

 

 

V Hranicích dne 3. října 2018 zpracoval: Mgr. Petr Flajšar 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018 byla projednána a schválena Školskou radou dne 

4.10.2018. 

 

 

V Hranicích dne 10. října 2018  

 

 

 

 

 

 

Vydal:        ………………………………….. 

Mgr. Petr Flajšar 

                      ředitel školy 
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Příloha č. 1  Organizace školního roku 2017/2018 
 

ŠKOLNÍ ROK 
1.pololetí 1. září 2017 – 31. ledna 2018 

Zahájení školního roku pondělí 4. září 2017 

Předání vysvědčení středa 31. ledna 2018 

2.pololetí 1. února 2018 – 31. srpna 2018 

Ukončení šk.roku, předání vysvědčení pátek 29. června 2018 

PRÁZDNINY 
Podzimní čtvrtek 26. října – pátek 27. října 2017 

Vánoční sobota 23. prosince 2017 – úterý 2. ledna 2018 

Zahájení vyučování v roce 2018 středa 3. ledna 2018 

Pololetní pátek 2. února 2018 

Jarní pondělí 12. února – neděle 18. února 2018 

Velikonoční čtvrtek 29. března – pátek 30. března 2018 

Hlavní sobota 30. června – neděle 2. září 2018 

STÁTNÍ A OSTATNÍ SVÁTKY 
Den české státnosti 28. září 

Den vzniku samost. československého státu 28. října 

Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu 

Štědrý den 24. prosince 

1.svátek vánoční 25. prosince 

2.svátek vánoční 26. prosince 

Nový rok 1. ledna 

Velikonoční pondělí 17. dubna 

Svátek práce 1. května 

Den vítezství 8. května 

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července 

Den upálení Mistra Jana Husa 6. července 

PEDAGOGICKÉ RADY 

1.čtvrtletí úterý 21. listopadu 2017 

Pololetí pondělí 29. ledna 2018  

3.čtvrtletí úterý 10. dubna 2018 

4. ročníky – závěrečná pondělí 30. dubna 2018 

3.ročníky – MAS  čtvrtek 31. května 2018 

Závěrečná úterý 26. června 2018 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 

Podzim středa 22. listopadu 2017 

Jaro středa 11. dubna 2018 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZKOUŠKY 

1.kolo 12. dubna 2108 

Další kola Po zveřejnění výsledků  

Termín přijímací zkoušky – 1.termín 12. dubna 2018 

Termín přijímací zkoušky – 2.termín 16. dubna 2018 

Náhradní termín přijímací zkoušky – 1.termín 10. května 2018 

Náhradní termín přijímací zkoušky – 2.termín 11. května 2018 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
1.pololetí sobota 2. prosince 2017 (9-12 hod.) 

2.pololetí čtvrtek 1. února 2018 (14-17 hod.) 

PLES ŠKOLY 
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SC Naparia 2.února 2018 
 

MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIM 2017 
Didaktické testy a písemné práce 1.-7. září 2017 

PZOP pátek 8. září 2017 

Ústní zkoušky pondělí 11. září 2017 

MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2018 
Písemná práce z českého jazyka a literatury dubna 2018 

Didaktické testy a písemné práce květen 2018 

Studijní volno květen 2018 

PZOP květen 2018 

Ústní zkoušky květen 2018 

Předání maturitních vysvědčení (MěÚ) květen 2018 

MATURITNÍ GENERÁLKY 
Podzimní termín 14.-16. listopad 2017 

Jarní termín březen 2018 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (UČEBNÍ OBOR) – JARO 2017 
Písemné zkoušky 4.června 2018 

Praktické zkoušky 5.června 2018 

Ústní zkoušky 15.června 2018 

Předání výučních listů (MěÚ) červen 2018 

KURZY 
Environmentální (2.ročníky včetně MAS) říjen 2017 

Lyžařský I. (1.ročníky) leden 2018 

Lyžařský II. (BPR 3) březen 2018 

Animační (RET 3) květen 2018 

Orientace v terénu (BPR 1) květen 2018 

Bezpečnostně branný (BPR3) červen 2018 

Sportovně – turistický (2.ročníky) červen 2018 

 
 

 V Hranicích  31. 8. 2017 

         

Mgr. Dalibor Šimko v.r. 
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Příloha č. 2 Organizační schéma 2017/2018 
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Příloha č. 3  zpráva auditora 
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Příloha č. 4  Výpis z obchodního rejstříku 
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V ý p i s 

z rejstříku školských právnických osob, vedeného  

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  

Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1  

ve složce  2017  pod pořadovým číslem 024  

v souladu s § 153 a § 154 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

Den zápisu (vzniku): 3. 11. 2017 

Název školské právnické osoby: Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba 

Sídlo: Jaselská 832, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 

Identifikační číslo: 25 375 300 

Rezortní identifikátor: 600 017 931 

Zřizovatel: Mgr. Petr Flajšar, narozen 19. 7. 1953 

Pod Křivým 383, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 

státní příslušnost: Česká republika 

 

Vzdělávací středisko Hranice, s.r.o., Jaselská 832, Hranice I-Město, 753 

01 Hranice 

 

Pharm Partners s.r.o., Táborská 4356/224, Židenice, 615 00 Brno 

 

 

Statutární orgán 

zřizovatele: 

Ing. Bronislav Martinek, narozen 19. 4. 1966 

    Dušínova 1978/92, 664 34 Kuřim 

Ing. Lucie Flajšarová, narozena 1. 1. 1978 

    Dušínova 1978/92, 664 34 Kuřim 

Mgr. Petr Flajšar, narozen 19. 7. 1953 

    Pod Křivým 383, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 

 

Ředitel (statutární orgán): Mgr. Petr Flajšar, narozen 4. 6. 1979 

    Struhlovsko 1404, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 

Den vzniku funkce: 1. 3. 2018 

 

 

 

 

 

 



 

 

 - 42 - 

 

 

 
-1-   

 
-2-   

 

Členové rady: Ing. Adolf Pytela, narozen 1. 9. 1958 

    Jurikova 2137, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 

Simona Pechanová, narozena 26. 9. 1975 

    Cementářské sídliště 1313, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 

Ing. Lucie Flajšarová, narozena 1. 1. 1978 

    Dušínova 1978/92, 664 34 Kuřim 

Ing. Dalibor Pulkert, narozen 13. 8. 1956 

    Nerudova 582, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 

Ing. Bronislav Martinek, narozen 19. 4. 1966 

    Dušínova 1978/92, 664 34 Kuřim 

 

Předmět doplňkové činnosti: doplňková činnost se nevykonává 

Doba, na kterou je zřízena: na dobu neurčitou 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Tento výpis má pouze informativní charakter. Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na 

internetu  

( http://www.msmt.cz )  

 

Dne : 10. 10. 2018  

 

Údaje platné ke dni 10. 10. 2018 
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Příloha č. 5     Opatření ředitele školy –  1. kolo přijímacího řízení   
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Příloha č. 6     Opatření ředitele školy –  2. kolo přijímacího řízení  
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Příloha č. 7  Opatření ředitele školy –  maturity – obsahová náplň 
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Příloha č. 8  Opatření ředitele školy – závěrečné zkoušky  
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Příloha č. 9 Vzdělávací nabídka 
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