VÝROČNÍ ZPRÁVA
za školní rok 2018/2019

Střední odborná škola logistických služeb

Zpracovala: Ing. Jana Dušejovská – ředitelka školy

Pojmy a jejich vysvětlení:
Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení
Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy.
Školské zařízení = školské zařízení podle § 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

5.

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2,
Praha 1

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

1. Přesný název právnické osoby
Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100
(dle zřizovací listiny ve znění usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 4/8 ze dne 17. 2.
2011 s účinností od 1. 4. 2011)
Změna názvu
Střední odborná škola logistických služeb
(dle změny zřizovací listiny ve znění usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 8/118 ze dne
21. 6. 2019 s účinností od 1. 7. 2019, změna provedena v rejstříku škol a školských zařízení
s platností od 1. 9. 2019)
2. Ředitel a statutární zástupce ředitele

Ing. Jana Dušejovská, ředitelka školy
Kontaktní údaje: dusejovska@sosls.cz, 266 106 230
Mgr. Milan Jiruš, zástupce ředitelky a statutární zástupce
Kontaktní údaje: jirus@sosls.cz, 266 106 328.

3. Webové stránky právnické osoby

www.sosls.cz
4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita
Činnost školy vykonává:
Střední odborná škola logistických služeb
Se sídlem Učňovská 100/1
190 00 Praha 9 - Hrdlořezy
Zřizovací listina byla schválena usnesením ZHMP č. 4/8 ze dne 17. 2. 2011, ve znění pozdějších
usnesení

Cílová kapacita školy: 390 žáků.
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6. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ

škola

název oboru / vzdělávacího
programu

kód

cílová
kapacita
oboru /
programu
(dle RŠ)

poznámka
(uveďte, pokud
obor nebyl
vyučován, je
dobíhající, atd.)

140

-

412

-

Provoz a ekonomika
dopravy
Střední odborná škola
logistických služeb, Praha 9,
Učňovská 1/100

37-41-M/01

čj. 6907/2008-23 ze dne
29. 5. 2008, platnost od 1.
9. 2010
ŠVP Doprava a logistika

Logistické a finanční
služby
Střední odborná škola
logistických služeb, Praha 9,
Učňovská 1/100

č.j. 12 698/2007-23 ze dne
28. 6. 2007 platnost od
37-42-M/01 1. 9. 2009
ŠVP Logistické služby
ŠVP Finanční služby

7. Změny ve skladbě oborů vzdělání v roce 2018/2019 / vzdělávacích programů oproti školnímu
roku 2017/2018:
a) nové obory (programy)
- ve školním roce 2018-2019 nedošlo ke změně
b) zrušené obory (programy) - ve školním roce 2018-2019 nedošlo ke změně
8. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Výuka probíhá v budově školy na adrese Učňovská 100/1, Praha 9. Vlastníkem budovy je hl.
město Praha, správcem SOŠ Jarov. Škola nemá odloučená pracoviště.
Praktické vyučování probíhá v budově školy a odborná praxe v provozovnách sociálních partnerů.
9. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
Škola má dobré materiálně technické zázemí pro svoji činnost, průběžně vybavení školy
obnovuje a modernizuje.
Úspěšně byl realizován projekt v rámci OP PPR (výzva č. 20), byla vybudována moderní učebna
ekonomických předmětů a logistiky. Z prostředků projektu a školy byla učebna vybavena novým
nábytkem, výpočetní technikou a SW pro odbornou praxi (LORI, LOGI). V celé budově školy
mohou díky projektu žáci využívat síť Wi-Fi.
Pořízení učebních pomůcek, kromě zdrojů MŠMT a zřizovatele, je částečně financováno
z projektu OP VVV, zjednodušené projekty, Výzva 42 (Šablony I). Pořizují se především
pomůcky, které navazují na jednotlivé aktivity projektu (SW Techambition) podporující výuku
matematiky, učebnice a jiné výukové materiály.
Škola plánuje další modernizaci vybavení s cílem zkvalitnit a zatraktivnit výuku, postupně
vybavuje učebny moderní interaktivní technikou.
Investují se také prostředky na zabezpečení dat na síti a optimalizaci provozu ICT. Licence pro
operační program i kancelářský balík jsou zajištěny smlouvou se společností Microsoft.
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Aktuálně škola disponuje šesti učebnami výpočetní techniky. Všechny učebny jsou připojeny k
internetu a vybaveny dataprojektorem. Čtyři učebny jsou používány pro výuku informačních
technologií, odborné praxe a fiktivní firmy, písemné a elektronické komunikace (programy
Pohoda, NEWSPED, FRED LORI, LOGI, Mont blue). Další dvě učebny VT jsou určeny pro
odbornou praxi oboru Logistické a finanční služby. Tyto učebny jsou vybaveny 34 novými
počítači se specializovaným vybavením – SW APOST, tiskárnami, snímači čárových kódů a
dataprojektorem. Počítačové učebny jsou klimatizované.
Škola disponuje šesti jazykovými učebnami s počítači a dataprojektory. Jedna jazyková učebna
je vybavena moderním zařízením pro výuku jazyků (sluchátka s možností komunikace s učitelem
nebo ve skupinách) a interaktivní tabulí.
Každá třída má svou kmenovou učebnu. Všechny kmenové učebny jsou vybaveny skříňovou
sestavou pro učební pomůcky, dataprojektorem a PC s možností připojení do školní sítě a
k internetu.
Pro speciální akce školy lze využít multimediální učebnu s kapacitou 64 osob, učebnu
vybavenou interaktivní tabulí, pro jazykové vzdělávání program Mooveez a pro podporu
matematické gramotnosti SW Techambition.
Žáci školy mohou využívat studovnu, wifi síť a kopírovací zařízení na karty ISIC.
Kabinety všech vyučujících i kanceláře správy jsou vybaveny PC a notebooky připojenými do
školní sítě, která umožňuje tisk síťovou tiskárnou a připojení do informačního systému Bakalář.
Vstup do budovy je zabezpečen denním provozem vrátnice a vstupním zařízením na karty ISIC,
které je propojeno se systémem Bakalář a jeho webovou aplikací.
Škola nemá vlastní tělocvičnu, výuka TKS probíhá v SOŠ Jarov. K dispozici je velká a malá
tělocvična, posilovna, bazén, pingpongový sál a venkovní hřiště.
10.
Školská rada - datum ustanovení, seznam členů, jméno předsedy školské rady a jeho
kontaktní údaje
Školská rada byla zřízena 28. 4. 2005
ZZ nezletilých a

zástupci za
zřizovatele

za pedagogické
pracovníky

zástupci zletilých

Mgr. Marcela Vydrová

Ing. Jana Poláčková

Hana Dundáčková

(od 1. 8. 2017)*

(od 1. 9. 2017)*

(od 9. 11. 2016)*
předsedkyně

Ing. Marek Doležal

Ing. Jitka Němcová

Tomáš Dvořák

(16. 1. 2018)*

(od 24. 6. 2019)*

(od 7. 11. 2017)*

* datum volby nebo jmenování
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II. Pracovníci právnické osoby
1. Pedagogičtí pracovníci (dle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2018)

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

interní učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané celkem

Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9,
Učňovská 100/1

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

škola

a) počty osob

3

3

26

22,1

1

0,1

30

25,2

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků
škola

kvalifikovaných

Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9,
Učňovská 100/1

c)

celkem % z celkového počtu
pedagogických pracovníků

počet pedagogických pracovníků

nekvalifikovaných

29
1

99,7
0,3

věková struktura pedagogických pracovníků

počet celkem ve
fyzických
osobách
k 31. 12. 2018
30
(+1 rodilý mluvčí
AJ)

v tom podle věkových kategorií
do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více let

0

1

3

12

8

7

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2018/2019
DVPP je organizováno v souladu s plánem DVPP, s cílem prohloubit a zkvalitnit práci pedagogických i
nepedagogických pracovníků školy. Semináře podporující profesní i odborný rozvoj pedagogických
pracovníků byly z větší části financované z prostředků OP VVV – Šablony I – zjednodušené
financování.
Pracovníci odpovědní za řádný průběh maturitní zkoušky se zúčastnili seminářů, které pořádala
společnost CERMAT.
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Přehled akcí v rámci DVPP ve školním roce 2018/2019
počet

semináře

21

kurzy

7

doplňkové pedagogické studium

-

školský management

6

rozšiřování aprobace

1

jiné (uvést jaké)

17

počet
účastníků

zaměření

Erasmus+, Mzk, Pzk,
ekonomický, integrace CJ
do výuky, vzájemný vliv aj a
nj, mentoring, doprava a
logistika, program Pohoda,
žáci s OMJ, inkluze,
CLIL
Počítačová gramotnost,
vedení rozhovorů, eTwinning, scientix,
G-suite
--

44

8

vzdělávací instituce

NIDV, Svaz spedice a logistiky,
PedF UK, FF UK, Descartes,
Bakalář, Česká pošta, MHMP, ČŠI,
NÚV, VISK, Anima, Olchavova,
CERMAT , META, Stormware
DZS, CID International, a.s.
Olchavova, Dům zahraniční
spolupráce, Techambition
Edugo solutions, s,r,o

--

Legislativa v TKS, novely
právních předpisů,
management škol, zástupce
ředitele, Bakaláři,
ČJL
Knihovna, vyplňování
žádostí, setkání pracovní
skupiny – Provoz a
ekonomika dopravy,
spolupráce se
zaměstnavatelem (Šablony
I.), vzájemná spolupráce
pedagogů (Šablony I), CLIL
ve výuce (Šablony I)
Odborník ve výuce (Šablony
I)

-CERMAT, AVDO, MHMP, DZS

9
1

UKH
Svaz spedice a logistiky, NUV,
Česká pošta s.p., DPD
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e) jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků

z toho

celkem (fyzické osoby)

s odbornou kvalifikací (dle zákona o pedagogických pracovnících)

9

bez odborné kvalifikace (dle zákona o pedagogických pracovnících)

0

rodilý mluvčí

1

Seznam školení a seminářů pro pedagogické pracovníky














Monitorovací seminář KA1 Erasmus+ školní vzdělávání
Výuka TKS a školská legislativa
Školení knihovny
Konzultační seminář pro management škol
Prezentace zkušeností s projektem Erasmus +
Aktuální možnosti využití kombinované dopravy
Počítačová gramotnost
Konzultační seminář k Mzk a Pzk - jaro 2019
Ekonomický seminář
Integrace CJ do výuky matematiky
Vzájemný vliv angličtiny a němčiny aneb proč žáci chybují?
Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2019
Vedení hodnoticích a motivačních rozhovorů
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Mentoring
Seznamte se s novinkami u zahraničních mobilit
Vyplňování a podávání žádostí KA229
Pohoda
Kreativní práce se současnou českou poezií
Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi
Konference Scientix
Pohoda - základní dovednosti
Microsoft EDU Day 2019
eTwinning
Bakaláři - přijímací řízení
Asertivní komunikační techniky pro pedagogy
Novinky v právních předpisech škol a školských zařízení
Setkání pracovní skupiny pro obor 37 - Provoz a ekonomika dopravy k aktualizaci ŠVP
Hodnocení není jen klasifikace
Zástupce ředitele - osoba mezi ředitelem a učiteli
Spisová služba
Jak podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem pro SŠ
Matematika pro život - střední školy
Možnosti a meze projektové výuky v současné škole
Změna financování regionálního školství
Reforma financování
Seminář k provádění bezpečnostních auditů škol
Třídní učitel jako lídr
Třída v cloudu

2. Nepedagogičtí pracovníci školy (údaje za celou právnickou osobu)
a) počty osob
fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

9

7,26

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků
počet

semináře

6

počet
účastníků

zaměření

GDPR, spisová služba, registr smluv,
evidence majetku, Bakaláři, cestovní
náhrady
Techniky úklidových prací

Seznam školení a seminářů pro nepedagogické pracovníky









Spisová služba
Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi
Přijímací řízení na SŠ
Evidence majetku
Evidence majetku (expres)
Vyúčtování cestovních náhrad
Účetnictví a ekonomické minimum
Evidence majetku II
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2

vzdělávací instituce

BAKALÁŘI software s.r.o.
Archiv hl. města Prahy
Institut Bernarda Bolzana v.o.s.,
Seminaria, Gordic, Akademie
podnikání,
Institut úklidu a čištění s.r.o.

3) Posílení mzdových prostředků ve smyslu usnesení RHMP č. 950 ze dne 20. 5. 2019
V průběhu kalendářního roku 2019 škola rozdělí přidělené finanční prostředky na posílených
mzdových prostředků pracovníkům ve smyslu usnesení RHMP č. 950 ze dne 20. 5. 2019.
Prostředky byly rozděleny s ohledem na vyšší životní náklady v hlavním městě Praze a s
Přihlédnutím ke kvalitě plnění pracovních úkolů všech zaměstnanců školy.
Část přidělených prostředků ve výši 35 % z celkového objemu byla vyplacena ve výplatním
termínu měsíce července 2019.

III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ)
1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů
a) denní vzdělávání (dle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2018)
škola

Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100

počet tříd / skupin

počet žáků / studentů

12/21

246

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku 2018/2019 podle stavu k 30. 8. 2019:
přerušili vzdělávání

0

nastoupili po přerušení vzdělávání

1

sami ukončili vzdělávání

7

vyloučeni ze školy

2

nepostoupili do vyššího ročníku

14

přestoupili z jiné školy

1

přestoupili na jinou školu

5

jiný důvod změny (uveďte jaký)
nebylo uděleno vízum

1

z toho nebylo povoleno opakování

1

2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu
k 30. 9. 2018)

a) denní vzdělávání
škola

Střední odborná škola logistických služeb

průměrný počet
žáků
na třídu / skupinu

průměrný počet
žáků
na učitele

20,50 žáků na třídu
11,71 žáků na skup.

9,76

skupinu

8

1

72

1

1

14

CELKEM

2

Zlínský

1

Ústecký

1

Středočeský

1

Plzeňský

1

Pardubický

2

Olomoucký

Moravskoslezský

z toho
nově přijatí

Liberecký

Vysočina

Karlovarský

1

Královéhradecký

počet
žáků/studentů
celkem

Jihomoravský

Škola

Jihočeský

kraj

3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2018)

81
17

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci k 30. 8.
2019)
a) denní vzdělávání
škola

Střední odborná škola logistických služeb

z celkového počtu žáků / studentů:

prospělo s vyznamenáním

12

neprospělo

22

opakovalo ročník

13
203

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.

82,52

tj. % z celkového počtu žáků/studentů

135

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta

13

z toho neomluvených

5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií (jarní a podzimní zkušební období 2019)

škola

Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100

MATURITNÍ ZKOUŠKY
denní
vzdělávání

vzdělávání
při zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku

55

-

z toho konali zkoušku opakovaně

13

-

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu

12

-

0

-

prospěl

42

-

neprospěl

13

-

prospěl s vyznamenáním
počet žáků, kteří byli hodnoceni

9

6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2019/2020
a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ

skupina oborů vzdělání,
kód, název

37 Doprava a spoje
208

počet přihlášek celkem

3

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017
(denní vzdělávání)

počet kol přijímacího řízení celkem

153

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru
z toho v 1. kole

88

z toho ve 2. kole

48
5

z toho v dalších kolech

12

z toho na odvolání

55

počet nepřijatých celkem
Počet volných míst po přijímacím řízení
obor: Provoz a ekonomika dopravy
obor: Logistické a finanční služby

(1 třída)

1

(2 třídy)

6
-

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2018/2019
obor: x

-

počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2018/2019

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2018). Zkušenosti se
začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin.

Rusko

Srbsko

Slovensko

Ukrajina

Celkem

Polsko

Rumunsko

1

Molavsko

Čína

2
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Praha 9, učňovská
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1

3

1

1

2

Informace o počtech dětí ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti českého
jazyka
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Zjišťování počtu žáků s potřebou podpory doučování českého jazyka
Stupeň znalosti ČJ

Počet žáků

Úplná neznalost ČJ

4

Nedostatečná znalost ČJ

5

Znalost ČJ s potřebou doučování

13

Předčasné odchody ze vzdělávání u žáků

3

s odlišným mateřským jazykem

Pozornost je ve škole věnována i žákům – cizincům a příslušníkům národnostních menšin – s
ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby a jazykové problémy. Výchovná poradkyně
školy vypracovala program pro práci se žáky s odlišným mateřským jazykem. Program vznikl na
základě důkladného studia materiálů aktualizované legislativy, materiálů neziskových organizací
zabývajících se touto problematikou, na základě aktuálních informací publikovaných odbornou
veřejností a v neposlední řadě na základě profesních zkušeností VP.
Vlastní program pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ):
1. Depistáž žáků s problémy
- noví žáci s OMJ v 1. ročnících
- průběžné ověřování znalostí ČJ v jednotlivých předmětech především v ČJ
2. Přihlášení žáků do programu (dobrovolné)
3. Poskytnutí podpůrných opatření 1 pro žáky s OMJ
4. Po každé revizi vyvození závěrů pro další výchovně-vzdělávací činnost všech zúčastněných
5. Důsledná náprava nedostatků ve výchovně-vzdělávacím procesu žáků s OMJ
6. Zařazování žáků s OMJ do doučovacího kurzu ČJ (vedeného učiteli ČJ)
7. Doporučení žákům s OMJ jedno/dvouleté kurzy ČJ pořádané JŠ/Metou, které připravují tyto
žáky ke SMZ
8. Doporučena žákům s OMJ účast v intenzivních kurzech ČJ ve státní jazykové škole
Program je živý organismus, který se každodenní praxí ověřuje a je, v souladu s přibývajícími
zkušenostmi pedagogů, žáků s OMJ i jejich zákonných zástupců, flexibilně přizpůsobován
měnícím se podmínkám. Zpětná vazba od rodičů i žáků samotných je velice pozitivní, což nás
těší a zároveň motivuje k další náročné práci.
9. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Ve škole nejsou žádné třídy pro speciální výchovu. Integrace žáků z jiného kulturního prostředí
probíhá téměř bez potíží. Problém je s některými žáky ze znevýhodněného sociálního prostředí,
kterým chybí správné sociální návyky (zodpovědnost, objevuje se záškoláctví, skryté záškoláctví,
nedostatečné návyky soustavně pracovat), zde je nutný individuální přístup a spolupráce se
zákonnými zástupci, se kterou máme výborné zkušenosti.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami pracují v režimu PO1 (PO = podpůrná opatření),
které jsou v režii školy. Žáci, kteří potřebují větší dopomoc ke srovnání podmínek s ostatními
žáky, pracují v režimu PO2 dle doporučení ŠPZ, případně podle IVP.
Během školního roku probíhá průběžná pravidelná revize PO, která poskytuje zpětnou vazbu
pro následné řešení případných nedostatků a vytvoření dobrých podmínek pro integraci žáků.
10.Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Ve škole nemáme žádné speciální třídy pro nadané žáky. V případě žáka nadaného je tomuto
žákovi umožněno studium podle IVP.
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11. Ověřování výsledků vzdělávání
Během školního roku jsou výsledky vzdělávání ověřovány na základě vydaných „Pravidel
hodnocení prospěchu a chování“ schválených pro aktuální školní rok.
Cílem zjišťování výsledků žáků bylo poskytnout žákům, jejich zákonným zástupcům, vedení školy
a pedagogickým pracovníkům relevantní informace o vzdělávání ve vybrané oblasti.
12. Školní vzdělávací programy
Školní vzdělávací programy jsou pravidelně aktualizovány v rozsahu požadovaném platnou
legislativou a dle aktuální situace ve vyučovaných oborech. Všeobecně vzdělávací i odborné
předměty se soustavně vyvíjí a je nutné, aby dílčí aktualizace ŠVP probíhali průběžně a reagovaly
na měnící se situaci. Předmětové komise navrhují úpravu ŠVP vždy s účinností od 1. 9. příslušného
školního roku.
Změny pro školní rok 2018/2019 reagovaly především na měnící podmínky v předmětech
Poštovní služby, Bankovní služby, Matematika, Německý jazyk.
Průběžně se vyučující připravují a využívání prvků CLIL ve výuce. Pro jednodušší implementaci
absolvovali metodické i jazykové kurzy v rámci programu Erasmus +, KA 1, školní vzdělávání a
čtyři vyučující absolvovali kurz cizího jazyka a pilotně vyzkoušeli mikrohodiny CLIL ve výuce svých
předmětů v rámci projektu OP VVV, Šablony I.
13.Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Žáci se učí 2 cizí jazyky s dotací 3 hodiny týdně klasické výuky. První cizí jazyk je navíc posílen
týdně o jednu hodinu konverzace a ve 4. ročníku jednu hodinu maturitního semináře.
Prvním cizím jazykem je aktuálně anglický jazyk. Druhý cizí jazyk si žáci volí z německého, ruského
nebo francouzského jazyka. Francouzský jazyk se ovšem opakovaně nedaří pro nedostatek
zájemců otevřít.
Všechny ročníky jsou od roku 2011 zapojeny do Metropolitního programu pro podporu
středoškolské jazykové výuky povinnou jednohodinovou konverzací AJ týdně s rodilým mluvčím,
v roce 2011 byla konverzace v anglickém jazyce zařazena do školních vzdělávacích programů.
Škola si uvědomuje, že znalost cizích jazyků je pro naše absolventy klíčová. Potencionální
zaměstnavatelé jsou obvykle nadnárodní firmy, které vyžadují u svých zaměstnanců dobrou
znalost cizích jazyků.
Nad rámec výuky nabízíme žákům možnost získat zahraniční zkušenost. Škole se podařilo vyslat
žáky na zahraniční stáže v rámci programu ERASMUS+ klíčová aktivita KA1, Mobilita žáků
v odborném vzdělávání a získat grant pro výjezd žáků do Velké Británie. Přivítali jsme také ve
škole žáky z tureckých škol, které v Praze absolvují mobility programu Erasmus +.
Postupně se snažíme modernizovat výuku cizích jazyků, která probíhá ve specializovaných
jazykových učebnách, žáci jsou aktivně motivováni ke studiu jazyků moderními metodami výuky
(aplikace Mooveez, Kahoot, interaktivní časopis MG, návštěvy cizojazyčných divadelních
představení a konferencí) i zájem vyučujících inovovat výuku vybraných předmětů zapojením
metody CLIL.
V neposlední řadě výuku cizích jazyků ovlivňují i mobility učitelů jazykových i nejazykových
předmětů v rámci programu Erasmus +, KA 1, školní vzdělávání a využití aktivit v rámci OP VVV,
Šablony I.
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IV. Aktivity právnické osoby
- Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1.

Výchovné a kariérové poradenství
Škola nemá vlastního školního psychologa. Ředitelka školy, školní metodik prevence (ŠMP) a
výchovná poradkyně (VP) tvoří ve škole ŠPP (školské poradenské pracoviště). Činnost ŠPP řídí
kvalifikovaná výchovná poradkyně, která spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli i
ostatními pedagogy a je v součinnosti se školskými poradenskými zařízeními, především s
obvodní pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9.
Výchovná poradkyně zajišťuje pomoc a podporu, teoretické i praktické podmínky pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami (včetně žáků s OMJ) a žáky nadané. Žákům školy, kteří
vyžadují PO 1, navrhuje a zajišťuje podpůrná opatření škola. Žáky s PO 2 případně IVP škola
podporuje dle doporučení ŠPZ. Výchovná poradkyně každému žákovi s potřebou podpůrných
opatření připravuje rozsah podpůrných opatření individuálně s ohledem na doporučení ŠPZ a
seznamuje s těmito opatřeními pedagogické pracovníky. Žáci nadaní pracují dle IVP.
Ve škole studují žáci s OMJ a to jak žáci s úplnou neznalostí ČJ, s nedostatečnou znalostí ČJ, tak i
žáci s OMJ s výbornou znalostí ČJ. Pro tyto žáky škola zajišťuje doučování a doporučuje jim
bezplatné kurzy v jazykové škole. VP úzce spolupracuje s organizací Meta a případná
doporučení předává pedagogickým pracovníkům.
V průběhu školního roku VP sleduje dodržování navržených opatření. Pravidelné revize PO ve
spolupráci se zákonnými zástupci poskytují zpětnou vazbu pro následné řešení případných
nedostatků v této práci a vytvoření dobrých podmínek pro inkluzi žáků.
VP zajišťuje prevenci a řešení případných negativních stereotypů prostřednictvím skupinové
nebo individuální konzultace s žáky. Nejčastějším problémem ve škole je skryté záškoláctví. Žáci
často souběžně se školou pracují a v návaznosti na tuto situaci se objevují vzdělávací posléze i
výchovné problémy. Tuto situaci se snažíme řešit ve spolupráci se zákonnými zástupci. Ve
srovnání s loňským školním rokem se situace zlepšila.
Výchovná poradkyně ve školním roce 2018/2019 vykonávala zároveň činnost karierové
poradkyně a metodicky vedla kolegyni, která na funkci karierové poradkyně připravovala.
Kariérové poradenství probíhá ve spolupráci s obvodní pedagogicko-psychologickou poradnou
pro Prahu 3 a 9. V jarních měsících se žáci třetích ročníků pravidelně účastní profesionálních
testů a na začátku 4. ročníku probíhají individuální konzultace s ohledem na výsledky. Dále pak
žáci pravidelně navštěvují možné budoucí zaměstnavatele a škola úzce spolupracuje se
sociálními partnery (zejména s Českou poštou, ČSOB a logistickými firmami), konají se besedy a
semináře s představiteli těchto firem. Pravidelně se škola aktivně účastní i veletrhu vzdělávání
Gaudeamus. Žáci 3. ročníků navštěvují Informační a poradenské středisko pro volbu povolání
ÚP ČR. Ve škole je pravidelně organizována pro 3. a 4. ročníky prezentace Univerzity obrany.
Třetí ročník se zúčastnil Konference CV Tube – online platformy pro propojení zájemců o
zaměstnání s budoucími zaměstnavateli. Na nástěnkách čtvrtých ročníků a na nástěnce VP jsou
k dispozici neustále aktualizované materiály o pomaturitním studiu a nabídky pracovních
příležitostí. V neposlední řadě VP poskytuje žákům individuální i skupinové konzultace.

2.

Prevence rizikového chování
Začátkem školního roku vyjeli žáci prvních ročníků jako každoročně na adaptační kurz, aby se
seznámili se svými třídními učiteli a vzájemně mezi sebou nastartovali pozitivní vztahy.
Základním tématem na poli prevence naší školy je péče o dobré klima a vztahy mezi žáky.
Vzhledem k tomu, že jsme malá škola, učitelé se svými studenty často hovoří a je tedy velká
šance, že jakýkoli problém bude podchycen v zárodku a začne se včas řešit ve spolupráci se
školní metodičkou prevence, výchovnou poradkyní i vedením školy. Žáci mají i možnost svěřit
svůj problém anonymní schránce důvěry. Komunikaci přes schránku důvěry zajišťuje školní
metodička prevence.
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Přesto i na naší škole se setkáváme s problémy. V loňském roce jsme řešili několik málo případů
počínající fáze šikany ve fázi ostrakismu a jeden případ šikany v pokročilejším stadiu. Také jsme
se delší dobu potýkali s problémem vandalismu několika žáků. Nakonec byly případy díky
bezvadné spolupráci ostatních žáků vyřešeny a viníci potrestáni.
Na škole pracuje školní parlament, který podporuje charitativní a sponzorské akce (Ježíškova
vnoučata, adopce zvířete v ZOO, adopce na dálku).
V rámci preventivního programu se žáci zúčastnili přednášky v Muzeu Policie, akce Prahou
bezpečně na kole, besedy na téma Život mladých migrantů v ĆR, migrace a integrace cizinců,
interaktivních seminářů pro první ročníky na téma posílení identity třídy, programu prevence
rizikového chování, e- bezpečí a fakespace. Jedna třída se zúčastnila i akce „ Poznej Prahu
očima lidí bez domova“ (Pagulic) a jedna třída navštívil komunitní centrum pro Prahu 3.
3.

Ekologická výchova a environmentální výchova
Škola nepodceňuje environmentální výchovu, snaží se k tématům zařazeným do výuky najít
vhodné aktivity, které budou žáky motivovat k odpovědnému vnímání životního prostředí a
společenské odpovědnosti.
Mezi priority naší školy v této oblasti patří:
- uplatňování ekologických aspektů v jednotlivých předmětech,
- příprava a koordinace aktivit v péči o životní prostředí,
- vedení žáků k ochraně životního prostředí a třídění odpadu,
- ovlivňování vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči prostředí,
- vedení žáků k vytváření vlastního názoru a ke spolupráci v rámci výuky,
- rozvíjení schopností žáků chápat propojení přírodních, ekonomických a společenských věd.
K podpoře environmentální výchovy jsme ve školním roce 2018/2019 pro žáky školy připravili
několik aktivit nad rámec výuky:
Třídění odpadu
U vrátnice jsou umístěny koše na papír, sklo a plasty. V každém patře najdete lisy na plastové
lahve.
Otázka třídění odpadu je jedním z témat Školního parlamentu.
Adopce ZOO Praha
Třída 4. D adoptovala i v tomto roce ze ZOO Praha nahura modrého.
Exkurze
V rámci environmentální výchovy třídy 1. ročníky navštívily v květnu Vodárenské muzeum.
Propagace veřejné dopravy
Klademe si za cíl zvýšit popularizaci, zájem a povědomí žáků o možnostech i ekologických
přínosech cestování veřejnou hromadnou dopravou. Studenti 1. D absolvovali v rámci dopravy
a dopravního zeměpisu procházku MHD. Vyzkoušeli jsme všechny typy veřejné dopravy v Praze
včetně přívozu.
Studenti 2. D pak navštívili muzeum MHD. Pro studenty prvních ročníků jsme připravili akci
Bezpečně Prahou na kole pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy.
Další akce
Studenti 3. ročníků absolvovali turistický kurz v krásném prostředí CHKO Šumava. V náplni kurzu
byla i mimo jiné exkurze ve vodní elektrárně Lipno.
Den pro zdraví
Den pro zdraví se konal tradičně v maturitním týdnu pro 1. - 3. ročníky. Poznávali jsme přírodu v
Divoké Šárce.
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4.

Multikulturní výchova
Celý školní rok probíhá spolupráce žáků pocházejících z různých států světa ve skupinových
pracích v hodinách a na školních akcích (adaptační kurz, turistický kurz a dalších). Ve skupině
žáků se SVP a to žáků s OMJ vznikají mezi nimi a českými spolužáky úzké vazby při dopomoci
v jednotlivých hodinách nebo při každodenním studiu. Žáci s OMJ si připravují prezentace o své
rodné zemi, ať už si ji pamatují sami, nebo zprostředkovaně přes své rodiče, a tak českým
spolužákům zprostředkují informace o svém rodném prostředí. Sami si tak uvědomují své vazby
k domovině.
Žáci jezdí každý rok na exkurzi do Terezína a jednou za tři roky do Osvětimi pro poučení
z minulosti a v rámci výchovy proti rasismu, xenofobii a pravicovému extremismu.
Ve školním roce 2018/19 poznali studenti osoby různých národností a zvyků v rámci programu
ERASMUS+ na odborné stáži ve Velké Británii dále pak na návštěvě anglického jazykového
prostředí přímo v britských rodinách, na britské partnerské škole a u sociálního partnera z VB.

5.

Výchova k udržitelnému rozvoji
Studenti se učí chovat ke svému okolí v rámci zařazených témat do výuky těch předmětů, kde je
to možné. Vyučující pak formují hodiny i dle aktuálnosti. Snaha upoutat žáky k tématu
udržitelného rozvoje probíhá i v řadě školních akcí (Den pro zdraví – Divoká Šárka, Pražské
kolektory, adaptační kurz, turistický kurz, fyzikální procházka Prahou). V ročníku 2018/19 se
některá témata objevila v ročníkových projektech.

6.

Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
typ akce

místo

počet účastníků

sportovní kurz

Šumava, Černá v Pošumaví

43

lyžařský kurz

Jizerské Hory, Bedřichov

39

adaptační kurz

Jesenice

69

Pochod pro zdraví

Praha

poznávací zájezd - grant

Velká Británie

20

poznávací zájezd

Drážďany

40

Den s třídním učitelem

Sportovní a kulturní akce

Stáž Erasmus+

Velká Británie

1.- 3. ročníky

1.- 3. ročníky
14 krátkodobých mobilit
4 dlouhodobé mobility

Projektový den

Škola

1.- 3. ročníky

Pro žáky 3. ročníků byl uspořádán týdenní turistický kurz v Černé v Pošumaví. Kurz přispěl ke
zvýšení tělesné zdatnosti žáků (výlety po okolí), ke zvládnutí základních pravidel orientace
v přírodě a zdravotní problematiky první pomoci.
Pro žáky 1. ročníků byl uspořádán adaptační kurz ve spolupráci s agenturou STAN ve Slunečném
údolí, Kounice. Kurz přispěl k seznámení žáků navzájem i s třídními učiteli, ale především
k vytvoření dobrého klima v rámci třídy.
Pro žáky 2. ročníků byl uspořádán nepovinný týdenní lyžařský výcvikový kurz v Bedřichově,
kterého se zúčastnilo 39 žáků. Kurz byl zaměřen na základní lyžařskou a snowboardovou
průpravu.
V době maturitních zkoušek byl pro žáky uspořádán "Pochod pro zdraví".
Pro žáky školy byl uspořádán poznávací tematický zájezd do Velké Británie, na který dostala škola
grant.
V době adventu byl uspořádán zájezd do Drážďan.
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Na konci školního roku proběhl tzv. Den s třídním učitelem, kde žáci společně s třídním učitelem
připravili a absolvovali kulturní nebo sportovní akci a Projektový den.
V rámci programu ERASMUS+ odjelo na pracovní stáž do Velké Británie 14 žáků na dva týdny a
4 absolventi na tři měsíce.
7.

Mimoškolní aktivity
Škola se v rámci svých dalších aktivit zaměřuje dlouhodobě na společenskou i odbornou stránku
výchovy a vzdělávání. Během školního roku připravila řadu akcí podporujících zájem o odborné i
všeobecné vzdělávání a posílení společenské odpovědnosti včetně několika charitativních
projektů.

Škola ve školním roce 2018/2019 zajistila pro své žáky následující akce:
a) k posílení odborného vzdělávání (exkurze, semináře, konference, výjezdy):






























Coca Cola (2. r.)
ČNB (2. r.)
Výjezd: TPCA a GEFKO Kolín (2. r.)
Celnice Pošta 120 (2. r.)
DHL Supply Chain (2.r.)
DPD Depo Unhošť (2.r.)
Přeprava Malešice (1.r.)
Raben logistic (3.r.)
Pražské kolektory (1. r.)
Poštovní muzeum (1. r.)
DPD (1. r.)
Muzeum MHD (2. r.)
Konference: LOG-IN (3. r.)
Podací pošta (1. r.)
Konference: Innovation a Naše české ruce (2. a 3. r.)
VAKUS (1., 2. a 3. r.)
Letiště (2. a 4. r.)
Penny Market (2. r.)
Letecké muzeum Kbely (2. r.)
Muzeum PRE (3. r.)
GEFCO (1. r.)
HOPI (3. r.)
Přednáška: Konstrukce cen v dopravě (4. r.)
Výjezd: Poštovní ohlašovna a úložna Brno (2. r.)
Konference - EASTLOG 2019 (3. r.)
Podolská vodárna (1. r.)
Výjezdy: Po stopách železniční dopravy, MHD (1. r.)
Přednáška: firma DHL (všechny r.
Mobility žáků v rámci programu Erasmus +, KA 1 – odborné vzdělávání

b) k doplnění všeobecného vzdělávání:





Anglické divadlo (2. roč.)
Městská knihovna (1. r.)
Poznávací zájezd do Velké Británie (všechny r.)
Kanadské dny (2. r.)
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Zájezd do Drážďan (3. a 4. r.)
Divadlo – Ibsen – Nora (všechny r.)
Procházka Prahou v NJ (3. r.)
Fyzikální procházka Prahou (1. r.)
Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně (1. r.)
Senát (3. r.)
Neviditelná výstava (3. r.)
Návštěva Kanceláře prezidenta ČR (2.r.)

c) preventivně zaměřené programy:















Adaptační kurzy (1. r.)
Muzeum Policie ČR (2. r.)
IPS Úřadu práce (3. r.)
Přednáška: Jak se ucházet o práci (4. r.)
Sportovní soutěže a utkání
Bezpečné Prahou na kole (1. r.)
E-bezpečí (1. r.)
Právní následky rizikového chování (1. r.)
Přednáška: Kariérové poradenství (všechny r.)
Přednáška: Jak se ucházet o práci - výběrové řízení (všechny r.)
Projekt „Jak se naučit učit“ (1. r.)
Prezentační dovednosti v praxi (1. – 3. ročník - projektový den)
Pragulic
Fakescape

d) mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)






Aktivní účast studentů na evropském parlamentu Mladých diplomatů v Plzni
Aktivní účast studentů na středoškolských sněmech hl. m. Prahy
Aktivní práce studentského parlamentu
Studentské volby do zastupitelstev obcí
Studentské volby do Evropského parlamentu

e) soutěže






f)

Florbal - KB Challenge Střešovice – 2. místo
Florbal - krajská soutěž – 2. místo
Florbal - KB Challenge – 5. místo
Krajské kolo ekonomické olympiády – 20. místo
Republiková soutěž poštovních dovedností, ve spolupráci se s. p. Česká Pošta – 6. místo
Republiková soutěž Logistik Junior – 7. Místo
Charitativní projekty:

 Ježíškova vnoučata – studenti předali dar domovu seniorů v Michli
 Adopce v ZOO Praha
 Adopce na dálku – škola dlouhodobě sponzoruje studenta z Indie
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1. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
Škola se zapojila do programu „Zahraniční praxe žáků a studentů středních škol“. Pro žáky byl
s podporou zřizovatele hlavního města Prahy uspořádán poznávací tematický zájezd do Velké
Británie (realizace září 2018)
Ve školním roce 2018/19 realizovala škola v rámci programu Erasmus+ Klíčové akce KA1
Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě dva projekty. První projekt, s názvem „Logistika
bez hranic“, byl realizován od září 2017 do února 2019. V rámci projektu se ve školním roce
2018/19 zúčastnilo 8 vybraných žáků 3. a 4. ročníků odborné praxe v logistických firmách
v UK. Druhý projekt, s názvem „Logistika napříč Evropou“, jsme zahájili na jaře 2019, kdy vyjelo
6 žáků na čtrnáctidenní odbornou stáž a 4 absolventi na tříměsíční pracovní stáž do města
Plymouth (Velká Británie).
2. Spolupráce školy s partnery
Spolupráce školy se sociálními partnery je na velmi dobré úrovni. Spolupracuje primárně se
zaměstnavateli, kteří umožní žákům povinnou odbornou praxi, odborné exkurze nebo
přednášky.
Škola je dlouholetým členem Svazu spedice a logistiky ČR a Asociace středních škol
informačních technologií, telekomunikací, poštovnictví, peněžnictví a logistiky.
V rámci řešení projektu “Nastavení nových vzdělávacích a výchovných priorit reflektujících
měnící se potřeby trhu práce v sektoru dopravy a spojů“ spolupracuje škola s Univerzitou
Pardubice, dopravní fakultou Jana Pernera a v neposlední řadě se škola podílí na práci oborové
skupiny - doprava, logistika, pošty při Národním ústavu pro vzdělávání, školské poradenské
zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NUV).
Pro oblast inkluze je nejbližším partnerem školy PPP Praha 3 a 9 a společnost META.
Ve školním roce 2018/19 to byly sociálními partnery školy především:
Doprava a logistika – praxe, exkurze, přednášky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

BDP RSC, s.r.o
Czech Airline Technics, a.s.
Continental Automotive CZ, s.r.o.
Coca Cola HBC
České Přístavy, a.s.
ČD Cargo, a.s.
DPD Cz , s.r.o.
DÚMA servis, s.r.o.
DHL Express, s.r.o.
DHL Supply Chain
Fruta trading, s.r.o
Gondrand, a.s.
Globus ČR, k.s.
GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o
Huhtamaki Flexibile Packing Czech, s.r.o.
KAPSCH
HOPI s.r.o.
Kaeser Kompressoren, s.r.o.
Mall. CZ
Marmado, s.r.o
METRANS, a.s.
Multimex spedition a.s.
PK Solvent ČR, s.r.o.
Profika, s.r.o.
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

PENNY market, s.r.o.
Raben Logistics Czech s.r.o.
Shenker, spol.s.r.o.
TOPTRANS EU, a.s.
XLMX obchodní s.r.o
ZOOT, a.s.
The Range (UK)
PPG Deco Czech, a.s.
Kühne Nagel
Finanční služby – praxe, exkurze, přednášky

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Česká pošta, s.p.
Česká pojišťovna, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
ČSOB a.s.
Raiffeisen Bank
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
Sberbank CZ, a.s.
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Ostatní

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

8.

Úřad práce ČR - přednášky
TPCA Kolín - exkurze
Svaz spedice a logistiky - odborné konzultace semináře a přednášky
PPP Praha 3 a 9 – inkluze, výchovné a karierové poradenství
META
TELLUS (UK)
Asociace středních škol informačních technologií, telekomunikací, poštovnictví, peněžnictví a
logistiky - řešení problémů, podávání připomínek k připravované legislativě
Univerzita Pardubice
Národním ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (NUV) – aktualizace vzdělávacích programů
Spolupráce s Klubem mladých logistiků při VŠE - novinky
Základní školy – prezentace oborů
Úřad práce – přednášky pro žáky 3. ročníků, nábor nových zaměstnanců

Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení).
zaměření

počet účastníků

určeno pro
dospělé / žáky

akreditace MŠMT
ano / ne

odborný kurz

-

-

-

-

pomaturitní specializační kurz

-

-

-

-

Rekvalifikace

-

-

-

-

Cca 200

dospělí

NE (zajišťujeme
lektory)

typ vzdělávání

jiné (uvést jaké)

Adaptačních kurzy pro
pracovníky pošt
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9.

Další aktivity, prezentace
Ve školním roce 2018/19 pokračovala snaha motivovat učitele a především žáky k co největší
účasti v co nejširším spektru akcí. Škola pro žáky pravidelně pořádá přednášky na aktuální
témata, exkurze, kulturní, sportovní a charitativní akce, které pozitivně ovlivňují jejich
společenské postoje.
Zapojení školy do mezinárodních projektů v rámci programu ERASMU+ , účast na soutěžích a
exkurzích prohlubuje zájem žáků o studovaný obor, motivuje k lepším studijním výsledkům a
vytváří ve škole zdravé soutěživé prostředí. Úspěchy získáváme nejen ve sportovních soutěžích,
ale i v soutěžích v rámci odbornosti (Soutěž odborných dovedností, Logistik Junior).
Škola se tradičně zúčastnila výstavy Schola Pragensis ve dnech 21. - 24. 11. 2018 v Kongresovém
centru Praha.
Ve spolupráci s TV Praha byla natočena prezentační reportáž o škole, která byla odvysílaná na
kanálu TV a zveřejněna na webu školy.

10. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin
Sídlíme v budově, kterou spravuje SOŠ Jarov, v době školních prázdnin není budova využívána.
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V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích
kontrol
1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2018/2019 neproběhla kontrola ze strany ČŠI
2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Ve školním roce 2018/2019 proběhla jedna veřejnosprávní tematická kontrola evidence majetku
a provedení inventarizace majetku za rok 2017. Zjištěné nedostatky byly odstraněny v průběhu
školního roku.

VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok
2018
Střední odborná škola logistických služeb je příspěvková organizace s právem hospodaření,
zřizovatelem je hlavní město Praha.
Škola je umístěna v objektu Učňovská 100/1, Praha 9, PSČ 190 00.
Přehled činností organizace:
1) Hlavní činnost:
- příprava na povolání a činnosti s tím související ve studijních oborech schválených MŠMT ČR
2) Doplňková činnosti:
- pronájem plochy pro prodej občerstvení studentům – automaty
- pronájem plochy pro reklamní nosiče
- zajištění rekvalifikačních služeb
Účetnictví:
Škola účtuje v systému podvojného účetnictví (zákon č. 563/91 Sb. ve znění zákona 117/94 Sb. a
příslušných novel, dodatků a vyhlášek platných pro příspěvkové organizace).
Účetnictví je vedeno na základě historických účetních hodnot (pořizovacích cen), hmotný a
nehmotný majetek je využíván pro vzdělávání a výchovu studentů, je odepisován rovnoměrně
v rámci stanoveného odpisového plánu, schváleného zřizovatelem.
O zásobách je účtováno způsobem „A“. Skladová evidence je vedena u kancelářského a drogistického
materiálu na skladových kartách.
Podle Příkazu ředitelky byla fyzická inventura majetku provedena. Stav majetku byl opraven o
přírůstky a úbytky uvedeného majetku, byl prokázán stav ke dni účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2018.
Fyzická inventura zásob a peněžních prostředků byla provedena k 31. 12. 2018. Dokladová inventura
byla provedena k 31. 12. 2018. Inventarizační rozdíly nebyly v daném roce zjištěny.
Vnitřní kontroly jsou prováděny průběžně. Kontroly pokladní hotovosti, namátkové kontroly
účetních dokladů a čerpání rozpočtu jsou prováděny podle předem stanoveného plánu.
V organizaci v roce 2018 byla provedena veřejnoprávní tematická kontrola evidence majetku a
provedení inventarizace majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou.
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Majetek organizace k 31. 12. 2018

( v tis. Kč)

Majetek celkem

25 639

Stálá aktiva

591

pořizovací cena

12 654

oprávky

12 062

Oběžná aktiva

25 048

pohledávky

19 698

materiálové zásoby

36

finanční prostředky

5 314

Zdroje financování majetku

25 639

Vlastní zdroje

4 082

majetkové fondy

591

finanční fondy

3 345

výsledek hospodaření

145

Cizí zdroje

21 558

krátkodobé závazky

19 176

dlouhodobé závazky

2 381

Hospodaření s prostředky státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele
Za hodnocené období činil celkový finanční vztah k rozpočtu zřizovatele 23 598 tis. Kč.
Finanční prostředky byly čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly a metodikou MŠMT .
ÚZ 00080

514 tis. Kč

ÚZ 00091

5 438 tis. Kč

ÚZ 33063

99 tis. Kč

ÚZ 33353

17 272 tis. Kč

ÚZ 00115

275 tis. Kč
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Vlastní zdroje
v celkové výši 1165 tis. Kč se podílely na krytí neinvestičních výdajů hlavní činnost následovně
Příjmy ( v tis. Kč):

1 010

- příspěvky od rodičů

651

- úroky

1

- čerpání rezervního fondu, FO a FRIM

349

Výdaje ( v tis. Kč):

1 010

- ostatní neinvestiční výdaje

1 010

Doplňková činnost
S ohledem na schválené obory výuky a jim odpovídající vybavení školy, nebyla doplňková činnost
významným zdrojem mimorozpočtových zdrojů.
Výnosy ( v tis. Kč):

215,00

- z prodeje služeb

215,00

- ostatní vč. úroků

0

Náklady ( v tis. Kč):

70,0

- mzdové, vč. odvodů

0,0

- spotřeba materiálu a energie

37,8

- služby

32,2

Hospodářský výsledek a jeho použití
za hodnocené období byl v hlavní činnosti vykázán vyrovnaný výsledek hospodaření a v doplňkové
činnosti byl dosažen zisk ve výši 145 tis. Kč. Dne 23. ledna 2019 byl vypracován návrh na rozdělení
zisku do fondu odměn a do rezervního fondu.
Zpracoval: V. Pecho – správce rozpočtu

23

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

V roce 2018:
a) nebyly škole doručeny žádné žádosti o informace
b) bylo podáno 18 odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy, která se týkala přijímacího řízení
c) žádné rozhodnutí nebylo předloženo soudu
d) nebyla podána žádná stížností podle § 16a
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Příloha č. 1 k výroční zprávě za školní rok 2018/2019 - Učební plány

Učební plán 1
Kód a název oboru vzdělání:
Název ŠVP :
Stupeň vzdělání:
Délka a forma studia:
Datum platnosti:

37-42-M/01 Logistické a finanční služby
Logistické služby (LOS)
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní
1. 9. 2014
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

1.

2.

3.

4.

Celkem

Základní všeobecné - povinné
Český jazyk a literatura
První cizí jazyk
Druhý cizí jazyk
Konverzace v cizím jazyce
Občanská nauka
Dějepis
Psychologie
Tělesná kultura a sport
Matematika
Základy přírodních věd
Informační a komunikační technologie

CJL
PCJ
DCJ
KOJ
OBC
DEJ
PSY
TKS
MAT
ZPV
IKT

Celkem

3
3
3
1
0
2
1
2
3
2
2

3
3
3
1
1
1
0
2
3
2
1

/ 3
/ 3
/ 1

/ 2

/ 3
/ 3
/ 1

/ 1

3
3
3
1
2
0
1
2
3
0
1

4
3
3
1
0
0
1
2
3
0
1

/ 1

13
12 / 12
12 / 12
4/4
3
3
3
8
12
4
5/5

18 / 8

79 / 33

/ 3
/ 3
/ 1

/ 1

19 / 8

/ 3
/ 3
/ 1

22 / 9

20 / 8

3
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
1 / 1
2

2
0
2
1
0
2
2
0
0
0
0
1 / 1
2

10 / 1

12 / 1

12 / 0

11 / 5

45 / 7

2 / 2

2 / 2

2 / 2

2 / 2

8/8

Základní odborné - povinné
Poštovní služby
Bankovní služby
Finanční služby
Logistika
Cvičení z logistiky
Ekonomika
Účetnictví
Fiktivní firma
Právní nauka
Celnictví
Doprava a přeprava
Písemná a elektronická komunikace
Zeměpis

POS
BAS
FIN
LOG
CLG
EKO
UCE
FIF
PRN
CEL
DAP
PEK
ZEM

Celkem

0
3
0
2
0
2
2
0
2
1
0
0
0

0
3
0
2
2
1
0
2
1
0
0
0
0

/ 2
/ 1
/ 2

5
6
2
5
2/2
7/1
4
2/2
3
1
2
2/2
4

Učební praxe - povinné
Praxe v poštovních a bankovních službách

PXP

Volitelné - povinné
Maturitní semináře

Celkem UP + VOL
Celkem vše

MSE

0

0

2 / 2
34 / 12

2 / 2
34 / 11

25

0

2 / 2
33 / 10

1 / 1

1/1

3 / 3
32 / 16

9/9
133/49

Učební plán 2
Kód název oboru vzdělání:
Název ŠVP :
Stupeň vzdělání:
Délka a forma studia:
Datum platnosti:

37-42-M/01 Logistické a finanční služby
Finanční služby
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní
1. 9. 2014

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů

1.

2.

3.

4.

Celkem

Základní všeobecné - povinné
Český jazyk a literatura
První cizí jazyk
Druhý cizí jazyk
Konverzace v cizím jazyce
Občanská nauka
Dějepis
Psychologie
Tělesná kultura a sport (vč. ZT)
Matematika
Základy přírodních věd
Informační a komunikační technologie

CJL
PCJ
DCJ
KOJ
OBC
DEJ
PSY
TKS
MAT
ZPV
IKT

Celkem

3
3
3
1
0
2
1
2
3
2
2

3
3
3
1
1
1
0
2
3
2
1

/ 3
/ 3
/ 1

/ 2

/ 3
/ 3
/ 1

/ 1

3
3
3
1
2
0
1
2
3
0
1

4
3
3
1
0
0
1
2
3
0
1

/ 1

13
12 / 12
12 / 12
4/4
3
3
3
8
12
4
5/5

18 / 8

79 / 33

/ 3
/ 3
/ 1

/ 1

19 / 8

/ 3
/ 3
/ 1

22 / 9

20 / 8

3
0
0
0
0
2
0
0
0
1 / 1
2

3
0
2
0
0
2
0
0
0
1 / 1
2

8 / 1

10 / 1

11 / 0

10 / 2

39 / 4

PXP
PXF

3 / 3
0

3 / 3
1 / 1

3 / 3
0

3 / 3
0

12 / 12
1/1

MSE

0

0

0

1 / 1

1/1

3 / 3

4 / 4

3 / 3

4 / 4

14 / 14

33 / 13

34 / 13

33 / 11

32 / 14

132/ 51

Základní odborné - povinné
Poštovní služby
Bankovní služby
Finanční služby
Logistika
Cvičení z logistiky
Ekonomika
Účetnictví
Právní nauka
Celnictví
Písemná a elektronická komunikace
Zeměpis

POS
BAS
FIN
LOG
CLG
EKO
UCE
PRN
CEL
PEK
ZEM

Celkem

0
3
0
1
0
2
2
2
1
0
0

0
3
0
2
1
1
2
1
0
0
0

/
/

1
1

6
6
2
3
1/1
7/1
4
3
1
2/2
4

Učební praxe -povinné
Praxe v poštovních a bankovních službách
Praxe ve finančních službách
Volitelné - povinné
Maturitní semináře

Celkem UP + VOL

Celkem vše
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Učební plán 3
Kód název oboru vzdělání:
Název ŠVP :
Stupeň vzdělání:
Délka a forma studia:
Datum platnosti:

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
Doprava a logistika (DAL)
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní
1. 9. 2014
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

1.

2.

3.

4.

Celkem

Základní všeobecné - povinné
Český jazyk a literatura
První cizí jazyk
Druhý cizí jazyk
Konverzace v cizím jazyce
Občanská nauka
Dějepis
Psychologie
Tělesná kultura a sport
Matematika
Základy přírodních věd
Informační a komunikační technologie

CJL
PCJ
DCJ
KOJ
OBC
DEJ
PSY
TKS
MAT
ZPV
IKT

Celkem ZV

3
3
3
1
0
2
1
2
3
2
2

3
3
3
1
1
1
0
2
3
2
1

/ 3
/ 3
/ 1

/ 2

/ 3
/ 3
/ 1

/ 1

3
3
3
1
2
0
1
2
3
0
1

4
3
3
1
0
0
1
2
3
0
1

/ 1

13
12 / 12
12 / 12
4/4
3
3
3
8
12
4
5/5

18 / 8

79 / 33

/ 3
/ 3
/ 1

/ 1

/ 3
/ 3
/ 1

22 / 9

20 / 8

19 / 8

3
2
1 / 1
2
0
0
0
0
1 / 1
2
0

3
1
1 / 1
2
2
0
0
0
1 / 1
2
0

2
1
1 / 1
2
2
0
2
1
0
0
2

11 / 2

12 / 2

13 / 1

10 / 4

46/9

PPX

0 / 0

2 / 2

2 / 2

3 / 3

7/7

MSE

0

0

0

1 / 1

1/1

0 / 0

2 / 2

2 / 2

4 / 4

8/8

33 / 11

34 / 12

34 / 11

32 / 16

133/ 50

Základní odborné - povinné
Doprava a přeprava
Logistika
Cvičení z logistiky
Ekonomika
Účetnictví
Fiktivní firma
Právní nauka
Celnictví
Písemná a elektronická komunikace
Dopravní zeměpis
Řízení motorových vozidel

DAP
LOG
CLG
EKO
UCE
FIF
PRN
CEL
PEK
ZEM
ŘMV

Celkem ZO

2
1
1
1
0
2
1
1
0
1
0

/ 1

/ 2
/ 1

10
5
4/4
7
4
2/2
3
2/1
2/2
5
2

Učební praxe - povinné
Přepravní praxe

Volitelné - povinné
Maturitní semináře

Celkem UP+ VOL

Celkem vše
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Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9
tel.266 106 279
e-mail sosls@sosls.cz
www.sosls.cz

Příloha č. 1 k výroční zprávě za školní rok 2018/2019

Školská rada

Výroční zpráva školy za školní rok 2018/2019 byla schválena školskou radou v souladu
s § 7 vyhlášky č. 15/2004 Sb. a v souladu s § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

V Praze dne 21. 10. 2019

Hana Dundáčková v.r
předsedkyně ŠR

28

