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Zpráva o činnosti organizace 
 

 

Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 1. 9. 2014. 

 

 

Charakteristika organizace: 
 

Název organizace:  Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99  

 

Adresa:    Karlovarská 99, Plzeň, PSČ 323 00     

 

telefon:    377 520 253, 377 822 310 

fax:          377 532 431, 377 444 869 

e-mail:      dopskopl@dopskopl.cz 

      skola@dopskopl-kr.cz  

datová schránka:   ID ysvgww83 

 

IZO:     610100530 

IČ:        69457930     

 

Právní forma:   příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb. 

 

Zřizovatel:    Plzeňský kraj 

Právní forma:   Kraj, IČ 70890366 

Adresa:    Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

 

 

Součásti školy:  

 

Název školy IZO součásti Kapacita 
Střední škola  110100549 2080 

Domov mládeže 110100565 819 

Školní jídelna 110100573 1700 

 

 

Místa poskytovaného vzdělání:    

 
    Karlovarská 99, 323 00 Plzeň 

    Průkopníků 290, 322 00 Plzeň-Křimice 
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Vzdělávací  programy školy:  
 
 

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou (1. až 4. ročník): 
(výuka probíhá dle RVP) 

 
1. 23-45-M/01 Dopravní prostředky – diagnostika a opravy vozidel 

2. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením: 

- letecká doprava 

- silniční doprava 

- logistika  (4. ročník) 

- logistika a zasilatelství (1.-3. ročník) 

- dopravní služby v EU 

 

3. 41-45-M/01 Mechanizace a služby 

- ekologie 

- požární prevence 

4.       39-41-L/01 Autotronik 

 

 

Obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou (1. – 3. ročník): 
(výuka probíhá dle RVP) 

 

1. 23-61-H/01 Autolakýrník 

2. 23-68-H/01       Mechanik opravář motorových vozidel 

3. 33-59-H/01 Čalouník (1. a 3. ročník) 

4. 37-52-H/01 Železničář (2. a 3. ročník) 

5. 23-55-H/02 Karosář  

 

Nástavbový obor vzdělávání zakončený  maturitní zkouškou  (1. – 2. ročník) 
(výuka probíhá dle RVP) 

 

1.       64-41-L/51      Podnikání (denní nástavbové studium) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Přehled tříd: 

 
Třídy: PLD1, PLG1,  PSD1,  PLD2, PLG2,  PSD2, PLD3, PLG3, PSD3, PLD4,  PLG4, PSD4 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením: 

PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY 37-41-M/01 

Výuka od 1. ročníku probíhá podle  ŠVP Provoz a ekonomika dopravy, vypracovaného         

na základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. 5. 2008 pod č. j. 6 907/2008-23 s platností    

od 1. 9. 2008 

 

 

Třídy:  DP1, MD2, DP2, DP3, DP4, DP4A, DP4B 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:  

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – DIAGNOSTIKA A OPRAVY VOZIDEL  23–45–M/01 

Výuka od 1. ročníku probíhá podle ŠVP Diagnostika a opravy vozidel, vypracovaného          

na základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007 pod č. j. 12 698/2007-23 s platností   

od 1. 9. 2007 

 
 

Třídy:  MEK1, MPP1, MD2, MEK2, MPP2, MEK3, MPP3, MEK4, MPP4 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením: 

MECHANIZACE A SLUŽBY 41-45-M/01 

Výuka od 1. ročníku probíhá podle ŠVP Mechanizace a služby, vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007 pod č. j. 12 698/2007-23 s platností                

od 1. 9. 2007 

 

Třídy: AT1, AT2, AT3, AT4 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:  

AUTOTRONIK 39 – 41 – L/01 

Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2012 (1. 9. 2015) podle ŠVP Autotronik, vypracovaného 

na základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 8. 2007 pod č. j. 12 698/2007-23. 

 

Třídy: A1A, A1B, A2A, AZ2, A3A, A3B, A3C 

Obor vzdělání s výučním listem:  

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23 – 68 – H/01 

Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2012 (1. 9. 2015) podle ŠVP Automechanik, 

vypracovaného na základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007 pod č. j. 12 

698/2007-23. 

 

Třídy: K1, KL2, KLZ3  

Obor vzdělání s výučním listem:  

KAROSÁŘ 23–55–H/02  

Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2013 podle ŠVP Autoklempíř vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. 5. 2008 pod č. j. 6 907/2008-23. 

 

 

 



 

 

Třídy: CL1, C3  

Obor vzdělání s výučním listem:  

ČALOUNÍK 33-59-H/01 

Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Čalouník, vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007 pod č. j. 12 698/2007-23. 

 

 

Třídy: CL1, KL2, KLZ3 

Obor vzdělání s výučním listem: 

AUTOLAKÝRNÍK 23-61-H/01 

Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2013 podle ŠVP Autolakýrník vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. 5. 2008 pod č. j. 6 907/2008-23. 

 

 

Třídy: AZ2, KLZ3 

Obor vzdělání s výučním listem:  

ŽELEZNIČÁŘ 37-52-H/01  

Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Železničář vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. 5. 2008 pod č. j. 6 907/2008-23. 

 

 

Třídy: N1, N2A, N2B 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:  

PODNIKÁNÍ (denní nástavbové studium) 64-41-L/51  

Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2010 podle ŠVP Podnikání vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 6. 5. 2009 pod č. j. 9325/2009-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přehled všech oborů vzdělání 

 

Název oboru Číslo oboru 
Schválená 

kapacita 

Vyučován ve školním roce 

2015/2016 2016/17 

Dopravní prostředky 

Diagnostika a opravy vozidel 
23-45-M/01 264 98 87 

Provoz a ekonomika dopravy 

(denní studium) 
37-41-M/01 480 313 303 

Mechanizace a služby 41-45-M/01 264 168 158 

Autotronik 39-41-L/01 312 132 116 

Karosář 23-55-H/02 102 29 51 

Autolakýrník 23-61-H/01 60  53 43 

Mechanik opravář 

motorových vozidel 
23-68-H/01 204 204 183 

Čalouník 33-59-H/01 36 0 16 

Železničář 37-52-H/01 60  8 9 

Podnikání 

(denní nástavbové studium) 
64-41-L/51 102 82 67 

Celkem  
 

 
1 884 1 087 1 033 

 

 

Doplňková činnost školy a školského zařízení 
 

Název doplňkové činnosti Realizovaná v roce 2016 

1. Výroba, obchod a služby (neuvedené v přílohách 1. – 3. ŽZ)  

    - Ubytovací služby ano 

- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení,  

       včetně lektorské činnosti 
ano 

2. Hostinská činnost ano 

3. Provozování autoškoly ano 

4. Oprava silničních vozidel ano 

5. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů ano 

6. Zámečnictví, nástrojářství ano 

 

 

Údaje o zaměstnancích 
 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016 

(fyzický stav / přepočtený stav) 

Z toho počet pedagogických pracovníků 

(fyzický stav / přepočtený stav) 

195,542/184,53 129/117,827 

    

 



Údaje o počtech žáků 

  

Údaj k 31. 8. 2016 
Údaj podle statistických výkazů  

pro školní rok 2016/2017 

Počet žáků 1 003 1 033 

Počet tříd 41 43 

 

 

Prospěch žáků ve školním roce 2015/2016 – 1. pololetí školního roku  
 

Počet 

žáků 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Neklasifikováni Vyloučeni 

Zanechali 

studia 

1 054 16 640 350 52 0 0 51 

 

 

Prospěch žáků ve školním roce 2015/2016 – 2. pololetí školního roku  
 

 
Počet 

žáků 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Neklasifikováni Vyloučeni 

Zanechali 

studia 

1 003 25 870 108 0 0 0 54 

 

 

Chování žáků a docházka žáků ve školním roce 2015/2016 

– 1. pololetí školního roku  

 

Počet žáků 
Snížený stupeň z chování 

Neomluvené hodiny 
2. stupeň 3. stupeň 

1 054 42 17 3 761 

 
 

Chování žáků a docházka žáků ve školním roce 2015/2016 

– 2. pololetí školního roku  
 

Počet žáků 
Snížený stupeň z chování 

Neomluvené hodiny 
2. stupeň 3. stupeň 

1 003 48 25 3 242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Počet absolventů školy s maturitní zkouškou ve školním roce 2015/2016 
 

Součást Počet absolventů 

Střední škola                            93 

Absolventi, kteří vykonali MZ  

později než 30. září  
46 

Celkem 139 

 

 

Počet absolventů školy se závěrečnou zkouškou ve školním roce 2015/2016 
 

Součást Počet absolventů 

Střední škola 31 

Absolventi, kteří vykonali ZZ 

později než 30. září  
34 

Celkem 65 

 

 

Přijímací řízení  (podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok 2016/2017) 
 

Číslo a název oboru 
Počet uchazečů 

přihlášených přijatých 

23-45-M/01   Dopravní prostředky 

                      Diagnostika a opravy vozidel                      
19 19 

37-41-M/01   Provoz a ekonomika dopravy                     102 90 

41-45-M/01   Mechanizace a služby                                40 40 

39-41-L/01    Autotronik  46 46 

23-68-H/01    Mechanik opravář motorových  

                       vozidel 
112 85 

23-55-H/02    Karosář 29 29 

23-61-H/01    Autolakýrník 22 22 

37-52- H/01   Železničář  6 0 

33-59-H/01    Čalouník 7 7 

64-41-L/51     Podnikání 45 45 

Celkem 428 383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kurzy k doplnění vzdělání  
 

Počet kurzů k doplnění základního vzdělání Počet absolventů ve školním roce 2016 

0 0 

 

 

Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu roku 2016 

 

Výsledek kontroly stavu BOZP 

 
Dne 1. 3. 2016 byla ze strany Českomoravského odborového svazu pracovníků 

školství, Praha provedena kontrola nad stavem BOZP podle § 322 zákona č. 262/2006 Sb. 

zákoníku práce. Kontrola byla provedena na Karlovarské č. 99, odloučeném pracovišti                   

ul. Průkopníků č. 290, Křimice a DM Skrétova č. 29, Plzeň.  

 

Kontrolované oblasti: 

1. Personální zajištění úkolů BOZP  

Doporučení: Nápravná opatření a doporučení žádná. 

2. Školení a poučení  

Doporučení: U periodického školení prokazatelně ověřovat znalosti a určit způsob 

ověřování znalostí (testem) – termín do 18. 12. 2017 

3. Roční prověrky BOZP podle ZP 

Doporučení: Nápravná opatření a doporučení žádná. 

4. Zákaz kouření 

Doporučení: Nápravná opatření a doporučení žádná. 

5. Školní úrazy 

Doporučení: Nápravná opatření a doporučení žádná. 

6. Pracovní úrazy 

Doporučení: Nápravná opatření a doporučení žádná. 

7. Dodržování stanovených pracovních podmínek 

Doporučení: Nápravná opatření a doporučení žádná. 

8. Pracovně-lékařské služby 

Doporučení: Nápravná opatření žádná. 

9. Kategorizace prací 

Doporučení: Nápravná opatření žádná. 

10. Provozní řády 

Doporučení: Nápravná opatření žádná. 

11. Prevence rizik 

Doporučení: Nápravná opatření žádná. 

12. Osobní ochranné pracovní prostředky 

Doporučení: Nápravná opatření žádná. 

13. Revize a kontroly 

Doporučení: Nápravná opatření žádná. 

14. Kontroly kontrolních orgánů 

Doporučení: Nápravná opatření žádná. 

15. Vedení agendy BOZP 

Doporučení: Nápravná opatření žádná. 

16. Fyzická kontrola pracoviště 

Zjištěné závady a nápravná opatření a doporučení: 



      - 1. patro WC hoši – stropní světlo není opatřeno ochranným krytem (odstranit do 3/2016) 

      -  ventily topných těles v areálu školy nejsou opatřeny růžicemi (odstranit do 3/2016) 

      - schodiště ze suterénu do 1. patra školy není opatřeno madlem (odstranit do 9/2016) 

      - venkovní schodiště k popelnicím není opatřeno madlem (odstranit do 9/2016) 

      - stávající zrcadla zabudovaná na bočních stěnách posilovny školy nejsou opatřena  

        ochrannou folií (odstranit do 9/2016) 

      - Křimice – zabudované kovové žebříky na stěnách budov v areálu školy nejsou zajištěny  

        proti vstupu nepovolaných osob a žáků (odstranit do 9/2016) 

      - šatny žáci – povolená čelní část šatny – pletivo (odstranit do 4/2016) 

 

Kontrolní zprávu SIBP nad stavem BOZP převzal ředitel školy dne 1. 3. 2016. 

 

 

Výsledek kontroly z dohlídky spisové služby 
 

  Dne 4. 3. 2016 provedla na Karlovarské 99 dohlídku spisové služby zaměstnankyně 

Magistrátu města Plzně, Úřadu správních agend, odboru Archiv města Plzně.  

 Předmětem dohlídky bylo ustanovení zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 259/2012 Sb., 

o podrobnostech výkonu spisové služby v platném znění. 

 Nejdříve byla provedena kontrola spisové služby v centrální podatelně a výpravně 

(sekretariát ředitele školy Karlovarská) a pracoviště školy (sekretariát školy Karlovarská). 

Dále bylo kontrolováno ukládání dokumentů ve spisovnách školy.  

 

Navrhovaná opatření: 

1. Ve spolupráci s firmou PilsCom, s. r. o. sjednotit spisový a skartační plán s eSSL Galatea  

     a přílohou č. 6 SSŘ SPŠ dopravní, Plzeň. 

2. Označovat dokumenty spisovým a skartačním znakem při evidenci (v podacím razítku) a   

    na ukládaných jednotkách v příručních a decentralizovaných spisovnách školy. 

3. Zavést evidenci dokumentů uložených ve spisovnách a doplnit vybavení spisoven    

    podle § 68 zákona a § 19 vyhlášky (označení nosnosti regálů).  

4. Pravidelně (nejméně jedenkrát za dva roky podle rozsahu dokumentů) provádět skartační  

    řízení. 

 

Záznam z dohlídky spisové služby převzal ředitel školy 11. března 2016. 

 

 

Výsledek kontroly ČŠI 
 

V termínu od 25. 4. do 28. 4. 2016 a 2. 5. 2016 provedla ČŠI kontrolu dodržování 

právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Kontrolovaným 

obdobím byl školní rok 2015/16 do doby konání kontroly. 

 Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona a 

souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a 

školských služeb, vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona a 

dodržování vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování („vyhláška o školním stravování“) 

ve znění pozdějších předpisů s ohledem na cílovou skupinu strávníků a na typy škol, pro které 

školské zařízení zajišťuje služby. 



 

Kontrolní zjištění: 

Kontrola byla vykonána ve Střední průmyslové škole dopravní, Plzeň, domově mládeže a 

ve školní jídelně. 

 

1. Kontrola vydaná ŠVP pro odborné vzdělávání podle ustanovení § 5 odst. 3 věty 

první školského zákona. 

Ředitel školy vydal ŠVP pro obory vzdělání ukončované závěrečnou zkouškou, pro obory 

vzdělání ukončované maturitní zkouškou a pro domov mládeže. 

Nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisů. 

 

2. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu střední školy podle ustanovení      

§ 30 odst. 1 až 3 školského zákona a vnitřního řádu domova mládeže podle 

ustanovení § 30 odst. 1 a 3 školského zákona.  

Kontrolou bylo ověřeno, že ředitel školy vydal školní řád střední školy a vnitřní řád 

domova mládeže. Obsah, zveřejnění a seznámení zaměstnanců a žáků se školním a 

vnitřním řádem je v souladu s požadavky školského zákona. Školní řád obsahuje pravidla 

pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

 

3. Kontrola zajištění podmínek pro řádný průběh maturitní zkoušky ve škole podle 

ustanovení § 80 odst. 5 písm. a) školského zákona. 

Kontrolou organizačního zajištění didaktického testu z matematiky bylo doloženo, že 

ředitel zajistil podmínky pro řádný průběh společné části maturitní zkoušky ve škole. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

 

4. Kontrola jmenování zadavatelů podle ustanovení § 80 odst. 5 písm. b) školského 

zákona.  

Kontrolou personálního zajištění didaktického testu z matematiky společné části maturitní 

zkoušky bylo doloženo, že ředitel školy jmenoval zadavatele pro společnou část maturitní 

zkoušky v jarním zkušebním období roku 2016. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

 

5. Kontrola dodržování ustanovení § 80a odst. 3 školského zákona. 

Kontrolou činnosti komisaře (manipulace s bezpečnostní schránkou a zkušební 

dokumentací, kontrola zadávání didaktického testu v učebnách, zpracování dokumentace 

didaktického testu z matematiky, včetně převedení záznamových archů do elektronické 

podoby a odeslání do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím 

informačního systému) bylo doloženo, že komisař dne 2. května 2016 zabezpečil řádný 

průběh společné části maturitní zkoušky ve škole. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

 

6. Kontrola dodržování ustanovení § 80a odst. 4 školského zákona. 

Kontrolou zadávání, průběhu a zpracování dokumentace didaktického testu z matematiky 

konaného dne 2. května 2016 bylo doloženo, že zadavatelé zabezpečili řádný průběh 

společné části maturitní zkoušky v učebnách.  

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

 

7. Kontrola plnění odpovědnosti školy za poskytované stravovací služby ve smyslu                   

§ 1 až § 5 vyhlášky o školním stravování. 



Kontrolou předložené dokumentace (řád školní jídelny, výdejky potravin, spotřební koš) 

bylo zjištěno, že škola poskytuje celodenní stravování ubytovaným žákům v rozsahu 

doplňkového jídla (snídaně a přesnídávka) a hlavního jídla (oběd a večeře). Škola 

poskytuje školní stravování pro ubytované žáky v rozsahu stanoveném vyhláškou                      

o školním stravování, tzn. snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře a neposkytuje 

druhé večeře, jde-li o žáky nad 15 věku, čímž došlo k porušení § 4 odst. 6 a 7 vyhlášky                 

o školním stravování. 

Kontrolou údajů z předložených průměrných měsíčních spotřeb vydaných druhů potravin 

bylo zjištěno, že ve školní jídelně (Průkopníků 290) za období říjen 2015 až březen 2016 

plnění spotřebního koše překračuje horní hranici přípustné tolerance v komoditě maso a  

tuky, čímž došlo k porušení § 1 odst. 2 vyhlášky o školním stravování.                             

V ostatních kontrolovaných komoditách byly výživové normy, vymezené vyhláškou                       

o školním stravování, splněny. 

Bylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 

 

Závěry: 

 ČŠI v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona ukládá řediteli školy ve lhůtě                                 

do 30 dnů odstranit nedostatky zjištěné při inspekční činnosti a ve stejné lhůtě písemně 

informovat ČŠI, jak byly nedostatky odstraněny a jaké byla přijata opatření. 

Čerpáno z Protokolu o kontrole Čj. ČSIP-471/16-P z 19. května 2016. 

 

 

Výsledek z dohlídky pracoviště v rámci poskytování pracovně-lékařských 

služeb 

 
Dne 3. 11. 2016 byla na škole provedena dohlídka v rámci poskytovaných pracovně-

lékařských služeb. Dohlídku provedla MUDr. Markéta Kourová a během ní nebyly zjištěny 

žádné závady. 

 

 

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 
 

I. Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a   

    přiměřenosti účinnosti zavedeného systému finanční kontroly zahrnuje: 

1. Zhodnocení výsledků řídící kontroly podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole 

výsledků interního auditu podle § 28 a 29 zákona o finanční kontrole a přiměřenosti a 

účinnosti vnitřního kontrolního systému ve smyslu § 25 zákona o finanční kontrole. 

a) Na Střední průmyslové škole dopravní v Plzni kontrolní systém odpovídá 

podmínkám zákona o finanční kontrole 320/2001 Sb. Dodržování, kontrolu a 

hodnocení tohoto vnitřního kontrolního systému zajišťuje útvar interního auditu. 

b) Závažná hospodářská rizika v roce 2016, pokud jde o zjištění kontrol provedených 

vnějšími kontrolními orgány, nebyla zjištěna. 

 

Ve škole proběhly během roku 2016 následující externí kontroly: 

1. 3. 2016 – Českomoravský odborový svaz pracovníků školství 

Předmětem kontroly bylo dodržování předpisů BOZP.                                         

Doporučení a nápravná opatření jsou průběžně realizována. 

 

 



4. 3. 2016 – Statutární město Plzeň 

Předmětem kontroly bylo dodržování zákona o archivnictví a spisové službě. 

Doporučení a nápravná opatření jsou průběžně realizována. 

 

25. 4. 2016 – Česká školní inspekce 

Předmětem byla kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona, 

zaměřená na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. 

Nedostatky byly odstraněny v průběhu inspekční činnosti nebo jsou průběžně 

odstraňovány. 

 

25. 4. 2016 – Česká školní inspekce 

Předmětem byla kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona, 

zaměřená na školní stravování.  

Doporučení a nápravná opatření jsou průběžně realizována. 

 

Kontroly provedené interním auditorem jsou podrobněji popsány v bodě f. 

c) Organizace odpovědností příslušných vedoucích a ostatních zaměstnanců 

 a delegování pravomocí je jednoznačně vymezena v organizačním řádu školy.  

d) Riziko selhání při poskytování včasných informací, které by mělo za následek 

porušení pravidel pro nakládání s veřejnými prostředky, popřípadě pokud by 

došlo k selhání poskytování včasných spolehlivých informací, nebylo zjištěno. 

e) Průběžné sledování systému finančních kontrol je zajištěno ekonomickým 

oddělením školy, které je provázané na odborné útvary KÚPK. Kontrolní 

činnost a prověřování finančního oddělení náleží funkci interního auditora, který 

provádí hodnocení a doporučení. 

f) Výsledky ročního plánu interního auditu včetně kontroly realizace doporučení. 

 

Oblast 

kontroly 
Název kontroly Zjištění  

Realizace 

doporučení 

Rizika 

Aktualizace katalogu 

rizik, identifikace 

nových a analýza 

stávajících rizik, 

aktualizace mapy 

rizik. 

Chybějící analýza rizik a neaktivní 

vyhledávání rizik od vedoucích 

pracovníků. 

Zjištění 

auditu byla 

odstraněna 

nebo jsou 

průběžně 

napravována. 

Smlouvy 
Audit smluvních 

vztahů. 

Chybí očíslování a přehled smluv. 

Chybí schválení smluv správcem 

rozpočtu vč. krycích listů ke 

smlouvě. Neúplná evidence a 

podklady smluvních vztahů. 

Doporučeno sledování a 

vyhodnocování smluv 

Zjištění 

auditu byla 

odstraněna 

nebo jsou 

průběžně 

napravována. 

 

 

2. Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol vykonávaných podle § 7 odst. 2, 8, 9 a  

11 zákona o finanční kontrole včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného  

     systému této kontroly. Netýká se Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň. 

 

 



3. Uvedení hlavních nedostatků, které v hodnoceném období zásadním způsobem 

nepříznivě ovlivnily činnosti orgánu veřejné správy včetně stručné charakteristiky 

jejich příčin. Za takové nedostatky a příčiny lze označit události, jednání nebo stav, 

který může podstatně ohrozit nebo znemožnit plnění rozhodujících úkolů                         

při zajišťování schválených cílů orgánu veřejné správy a způsobit vážné poruchy 

v jeho činnosti z důvodu nepřiměřené tolerance ke klíčovým rizikům a nedodržování 

požadavků na zajištění řádné správy a řízení hospodaření s veřejnými prostředky. 

V roce 2016 nedošlo k pochybení, porušování, či neregulovanému přístupu k nakládání 

s veřejnými prostředky. Z tohoto důvodu se tento bod Střední průmyslové školy 

dopravní, Plzeň netýká. 

 

3.a)Informace o finančních kontrolách vykonaných podle vyhlášených mezinárodních  

smluv, kterými je Česká republika vázána, a jejich výsledcích, které poskytly 

mezinárodním organizacím na základě jejich vyžádání (§ 24 odst. 5 zákona).       

Finanční kontroly vykonané dle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika 

vázána, se školy netýkají. 

 

4. Přehled a charakteristika opatření přijatých vedoucím orgánu veřejné správy ke 

a) zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti 

V oblasti zkvalitnění řízení a provozní a finanční činnosti došlo k následujícím 

významným akcím: 

V roce 2016 byl pořízen nákladní a osobní automobil pro autoškolu v hodnotě                      

přes 2 mil. Kč. Dále byly pořízeny tři plynové varné kotle a profesionální myčka 

nádobí do školní jídelny. 

 

Nejnákladnější akcí roku byla výměna oken ve vybraných pavilonech SPŠD, 

Karlovarská 99 a objektu DM2 za téměř 5 mil. Kč bez DPH. 

Dále byl instalován vnější bezpečnostní kamerový systém (CCTV) na SPŠ dopravní a 

pořízení nového systému vstupních karet. 

 

b) zabezpečení účinnosti vnitřního kontrolního systému 

Zabezpečení účinnosti vnitřního kontrolního systému je popsáno v bodě 1. e). 

 

c) průběžnému sledování řešených problémů a zvládání důsledků negativních jevů 

Negativní jevy a problémy v řešení problémů nebyly zjištěny. 

 

5. Souhrnné hodnocení škola nepředkládá. 

 

II. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních  

     předpisů 

1. Přehled o zjištěních vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy, na jejichž 

základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti 

nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. 

           nezjištěno 

2. Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnoprávní kontroly, na jejichž 

základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti 

nasvědčující tomu, že u kontrolované osoby byl spáchán trestný čin. 

           nezjištěno 



3. Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnoprávní kontroly o porušení 

rozpočtové kázně kontrolovanou osobou ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., na jejichž 

základě tento orgán předal věc místně příslušnému správci daně jako podnět k zahájení 

řízení ve věci odvodu podle zákona č. 337/1992 Sb. 

           nezjištěno 

4. Přehled zjištění kontrolního orgánu při výkonu veřejnoprávní kontroly o porušení 

jiných právních předpisů kontrolovanou osobou, na jejichž základě tento orán předal 

věc k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů k tomu příslušným orgánům. 

           nezjištěno 

Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 zpracovala interní auditorka školy                          

Ing. Štěpánka Svobodová Kacerlová. 

 
 

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu    

k informacím  
 

Rok 2016 
 

Počet podaných žádostí o informace 

celkem 
0 

a) z toho důvodných 0 

b) z toho částečně důvodných 0 

c) z toho nedůvodných 0 

Počet vydaných rozhodnutí  

o odmítnutí žádosti 
0 

Počet podaných odvolání proti 

rozhodnutí 
0 

Výdaje vynaložené v souvislosti se 

soudními řízeními o právech a 

povinnostech podle zákona 

106/1999 Sb., a to včetně nákladů   

na zaměstnance školy a nákladů               

na právní zastoupení 

0 

Výčet poskytnutých výhradních 

licencí a odůvodnění nezbytnosti 

poskytnutí výhradních licencí 

OPERAČNÍ SYSTÉMY 
Windows 7 - operační systém  

Windows Vista - operační systém 

Windows 8 - operační systém  

Windows 8.1 - operační systém 

Windows 10 – operační systém 

Windows Server 2012 - serverový operační systém 

Karlovarská 



Windows Server 2012 - serverový operační systém 

Křimice 

Windows Server 2008 - serverový operační systém 

Karlovarská – Domovy mládeže 

FreeBSD – poštovní server + router 

 

KANCELÁŘSKÝ SW 
MS Office 2007 Proffesional - kancelářský balík Office 

MS Office 2010 Proffesional - kancelářský balík Office 

MS Office 2013 Proffesional - kancelářský balík Office  

MS Office 2016 Proffesional - kancelářský balík Office  

Open Office 4.1.3 

 

ANTIVIROVÝ SW 
AVG  - AntiVirus Busines Edition  2016 expirace 2018 

Avast - Antivirový program pro DM 

 

VÝUKOVÝ SW 
ATF -All ten fingers - výukový program pro psaní všemi 

deseti 

Smart Notebook Software - software pro interaktivní 

tabule a tvorbu interaktivních výukových materiálů 

(2012) 

Smart Class Teacher a Student – výukový program pro 

podporu výuky jazyků (2015) 

Zoner Callisto 5 - výukový program pro vektorovou 

grafiku 

Inkscape 0,92 - výukový program pro vektorovou 

grafiku 

Zoner Photostudio - výukový program pro rastrovou  

grafiku a úpravy obrázků 

PaintNet, GIMP - výukové programy pro rastrovou  

grafiku a úpravy obrázků a fotografií 

Lego Mindstorms a Edubase - výukový SW (2012) 

Autodesk Inventor 2015 - CAD systém pro 3D 

modelování a kreslení (2014) 

Autodesk Mechanical Desktop 2015 - CAD systém pro 

2D modelování a kreslení (2014) 

Geogebra – výukový program pro matematiku 

ProgeCAD - CAD systém pro 2D modelování a kreslení 

(2013) 

Eric - výkový program pro obor logistika  

Corel Graphic Suite 8 - balík pro výuku vektorové 

grafiky 

Anglický a Německý překladový slovník Lingea -                           

pro jazykáře 

WinFire Office - program pro výuku oboru požární 

prevence 

Route 66 - mapy a navigace 



MapFactor Navigator Evropa - mapy a navigace 

PC Control Zlatá - program pro podporu výuky v PC 

učebnách (2013) 

Autodata – výukový program pro diagnostiku vozidel  

(technická data vozidel)  

WOW! – výukový program pro diagnostiku vozidel  

(elektronická schémata vozidel) 

Vivid – výukový program pro diagnostiku vozidel 

(vyhledávání závad) 

ESI tronic – výukový program pro diagnostiku vozidel 

(opravy) – firma Bosch 

VAG – COM Profi – diagnostika vozidel 

Super VAG – diagnostika vozidel 

CarSys - výuka ve fiktivním autoservisu (2014) 

Fyzika – SW pro výuku fyziky multimediálně 

Money S3 – výuka ekonomiky (2014) 

Pohoda – výuka ekonomiky  

Peníze kolem nás - Výuka ekonomiky multimediálně 

(2014) 

Dynamická geometrie - Výuka matematiky 

multimediálně (2014) 

Matik 6-9 - Výuka matematiky multimediálně (2014) 

Matematika - přijímací zkoušky na SŠ Výuka 

matematiky multimediálně (2014) 

 

AGENDA ŠKOLY A OSTATNÍ SW                                     

PRO ZAMĚSTNANCE 
BAKALÁŘI - komplexní evidenční SW pro školy 

JUMP - účetnictví pro EKO úsek školy 

AdmWin – program pro servis vozidel, skladové 

účetnictví a mzdy  

OKMzdy - program pro mzdovou účtárnu 

Portlink - komunikace s ČSSZ - elektronické posílání 

údajů - MZDOVÁ ÚČTARNA 

JASU PC výkaznictví - účetní program pro EKO úsek 

AbraG2 - program pro agendu odborové organizace 

školy 

VIS Strava - program pro školní jídelnu 

Zákony ČR Online - zákonné normy pro EKO úsek 

Legislativa školy - zákony týkající se školství - vedení 

školy 

Účetní poradce - pro EKO úsek 

Zákon 4.0 - pro EKO úsek 

SAFEQ - software pro inteligentní centralizovaný tisk, 

kopírování a skenování 

Acronis True Image 2014 (klonování a zálohování disků 

– správa sítě) (2014) 

Symantec Ghost (hromadná správa a klonování PC 

v učebnách) 



AuditPro - program pro elektronickou evidenci licencí 

SWRuckus Wireless ZoneDirector - program                                      

pro administraci WiFi sítě školy (2013) 

Eduroam – mezinárodní software pro pokrytí WiFi 

signálem budovy naší školy 

Počet stížností podaných podle §16a 0 

a) z toho důvodných 0 

b) z toho částečně důvodných 0 

c) z toho nedůvodných 0 

Důvod podání stížnosti podaných 

podle §16a 
0 

Popis stížnosti podané podle §16a  0 

Vyřízení stížnosti 0 

Další informace vztahující se 

k uplatňování zákona 106/1999 Sb. 

0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěrečné hodnocení úkolů, pro které byla organizace zřízena 
 

V roce 2016 byly plněny úkoly dle koncepce stanovené vedením školy pro tento kalendářní 

rok. Zaměstnanci se zaměřili na plnění povinností spjatých s udržitelností již ukončených 

projektů, které jsou spolufinancované z fondů Evropské unie. Pozornost též byla                            

soustředěna na přípravu dalších projektů, které budou v příštím období vyhlášené, zejména                               

výzvě 66 ITI (IROP), ve které chceme podat projekt na modernizaci odborných učeben a též 

projekt na vybudování víceúčelové výukové haly pro technicky zaměřené předměty. Nemalý 

čas si vyžádala příprava projektu Šablony 2 (OPVVV), který též chceme realizovat. 

 

Velké úsilí jsme věnovali modernizaci a opravě výukových i provozních zařízení, zejména 

v areálu Karlovarská 99. Za nemalé finanční prostředky jsme realizovali výměnu oken na 

domově mládeže, ve stravovacím zařízení, v ředitelně, klubovně a v sekretariátu školy, 

celkovou rekonstrukci včetně obnovy vybavení posilovny, opravu střechy na jedné budově, 

úpravu vjezdů do areálu školy, včetně kamerového a vstupního systému do budov. Tím byla 

zvýšena bezpečnost žáků a zaměstnanců školy. Byla provedena výměna expanzního systému 

ve výměníku. Učebny pro výuku informačních technologií jsme vybavili novou výpočetní 

technikou, posílili jsme výuku autoškoly o nový nákladní automobil značky IVECO. 

 

Hospodaření školy jsme v roce 2016 ukončili schodkem ve výši 55 356 Kč, který                      

jsme pokryli z rezervního fondu, přestože jsme v doplňkové hospodářské činnosti získali                      

1 408 556 Kč. 

 

Žáci úspěšně reprezentovali školu ve sportovních, technických, přírodovědných a 

společenských soutěžích. Chválíme umístění a ocenění žáku v Technické olympiádě, kterou 

vyhlašuje Západočeská univerzita ve spolupráci s Plzeňským krajem. 

Potěšila nás i opětovná účast a umístění na čtvrtém místě našeho kolektivu kuchařů a 

kuchařek v celostátní soutěži školních stravovacích zařízení o přípravu nejchutnějšího a 

nejzdravějšího menu. 

 

V závěru hodnocení lze jednoznačně konstatovat, že škola v tomto školním roce opět splnila 

poslání, pro které je zřízena, a zaujímá stále přední místo v nabídce kvalitního středního 

vzdělávání v Plzeňském kraji. Za to patří poděkování žákům, kteří byli aktivní, a všem 

zaměstnancům školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ing. Jiří Svoboda 

ředitel školy 

 

Datum zpracování zprávy:             20. února 2017 

Datum projednání v Radě školy:      21. února 2017 



Zpráva o hospodaření  

 
a) příjmy za rok 2016 (v tis. Kč): 

 

 Hlavní činnost Doplňková 

činnost 
CELKEM 

dotace na přímé výdaje 73723  73723  

dotace na provozní výdaje   19055  19055  

příjmy z pronájmu majetku       1171 1171  

ostatní příjmy 12010  12010  

příjmy z doplňkové činnosti  5599  5599  

příjmy z fondů 1552   1552  

 

 

b) výdaje za rok 2016(v tis. Kč): 
 

 
Hlavní činnost 

Doplňková 

činnost 
CELKEM 

Investiční 12137   12137  

Neinvestiční 107804 5361 113165 

z toho:    

- přímé náklady 73723 2705 76428 

     na platy vč. UZ 33038,33049,33052 52943  1533 54476 

     ostatní osobní náklady 678  499 1177 

     zákonné odvody + FKSP 18938 668 19606 

     náklady na náhrady za nemoc 141 0 141 

     náklady na učeb. pomůcky a učebnice 52  52 

     přímé ONIV(cestovné, úraz. poj. zaměst.) 971 5 976 

 - provozní náklady 34081 2656 36737 

     energie (plyn, teplo, el. energie, vodné) 9094 1583 10677 

     opravy a údržba nemovitého majetku 2466 12 2478 

     odpisy majetku 5426 3 5429 

     ostatní náklady    17095 1058 18153 

 

 

c) hospodářský výsledek dosažený za rok 2016 (v Kč):  
 

 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

HV před zdaněním -1,461.667,92 1,408.555,73 -53.112,19 

Daň z příjmů -2.244,08          0 -2.244,08 

HV po zdanění -1,463.912,00 1,408.555,73 -55.356,27 

 

 

 

d) návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 (v Kč): 
 

Fond odměn Fond rezervní Celkem 

0 0 0 

 



e)   přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí   

      (stav k 31. 12. 2016 v tis. Kč): 
 

 

Fond 

odměn 

Stav 

finančních 

prostředků 

na účtu FO 

Fond 

investiční 

Stav 

finančních 

prostředků 

na účtu FI 

Fond 

rezervní 

ú.413+ú.414 

Stav 

finančních 

prostředků 

na účtu FR 

Výkaz 

„Rozvaha“ 
C.II. ř.1  C.II.  ř. 5  C.II.ř-3+ř.4  

 381,16 381,16 9.373,28 9.824,09 3.753,86 3.753,86 
 

 

Fond kulturních a 

sociálních potřeb 

Stav finančních 

prostředků   
ROZDÍL 

Výkaz „Rozvaha“ 

 C.II. ř. 2  

Výkaz „Rozvaha“ 

 B.III. ř.10+pokl.FKSP  

 

1 2 sl.1 – sl.2 

253,82 219,40 -34,42 

 

f) přehled stavu pohledávek k 31. 12. 2016 (v  Kč): 
 

Celkem 

Z toho   

do lhůty 

splatnosti 

Z toho  

 po lhůtě 

splatnosti 

Z toho 

s 

upomínkou 

Z toho 

zažalované 
Z toho 

odsouzené 

Z toho 

nevymahatelné 

Výkaz 

„Rozvaha“ 

B.II. ř.1 

             

725.492,34 448.494,14 83.021,70 0 0 193.976,50 0 

 

 

g) plnění závazných ukazatelů za rok 2016 (v Kč): 
 

 Limit Skutečnost Rozdíl 

přepočtený počet zaměstnanců 181,51 177,91 3,60 

mzdové prostředky na platy vč. rozvoj. programů 

(UZ 33038, UZ 33049, UZ 33052) 
52,943.257,- 52,943.257,- 0 

mzdové prostředky – OON  678.000,- 678.000 0 

ostatní  NIV vč. rozvoj. programů   

(UZ 33038, UZ 33049, UZ 33052) 
20,101.488,- 20,101.488,- 0 

 

h) zpráva o použití prostředků na DVPP za rok 2016 (v Kč): 

 
Vzdělávání Počet pedagogických pracovníků. Kč  

vedoucích pracovníků 2  3.100,- 

v oblasti cizích jazyků  2  1.000,- 

k prohl. odbornosti vychovatelé 3  3.550,- 

k prohl. odbornosti učit.OV 11 38.344,- 

k prohl. odbornosti učitelé 28 60.522,- 

k prohl. odbornosti vých. poradci 1 2.800,- 

Celkem 47 109.316,- 

 



 

ch)  dotace poskytnuté ze SR prostřednictvím zřizovatele za r. 2016 (v Kč): 
 

 Poskytnuto Využito Vráceno 

UZ 33353 na platy, OON a ONIV 71,488.000  71,488.000  0 

UZ 33038 excelence středních škol  19.527 19.527 0 

UZ 33049 podpora odborného vzdělávání   509.972 509.972 0 

UZ 33052 zvýšení platů pracovníků Rgš   1,705.246 1,705.246 0 

Celkem  73,722.745 73,722.745 0 

 

i)   fond investičního majetku (v Kč): 
 

 1. Tvorba Zůstatek k 1. 1. 2016 8,789.061,92           

  Tvorba (odpisy ú. 551)           5,429.113,00     

 Invest. přísp. zřizovatel           7,292.644,00 

 Zdroje celkem       21,510.818,92     

2. Čerpání      

416.2102  Nákup DHM  4,167.953,00  

416.2104 Technické zhodnocení nemovitostí                            6,592.489,00     

416.2401 Opravy majetku 1,377.093,88     

 Čerpání celkem 12,137.535,88     

3. Zůstatek k  31. 12. 2016  9,373.283,04        

 

 

V roce 2016 bylo celkem vyčerpáno 12 137 535,88 Kč investičních prostředků, z toho 

z příspěvku od zřizovatele čerpáno 292 644 Kč na nákup osobního automobilu pro výuku 

v autoškole a 6 000 000 Kč na rekonstrukci oken ve školní jídelně a v domově mládeže                          

na Karlovarské.  

 

Z  vlastních zdrojů investičního fondu byly použity investiční prostředky ve výši                             

5 844 891,88 Kč na nákup nákladního automobilu IVECO, servery, varné plynové kotle                    

do školní jídelny, nový vnější kamerový systém,  systém vstupních karet a  vjezdová vrata 

v areálu na Karlovarské.  

 

 


