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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 (2. – 4. ročník) 

- 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 2. ročník) 

4. 37-52-H/01 Železničář (1. 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, DP3, 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, 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. 2015 (1. 9. 2017) podle ŠVP Autotronik, vypracovaného 

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

 

 

Třídy: A1A, AK1, A2A, A2B, A3A, AZ3, 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: AK1, K2, KL3  

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: CLZ1, CL2  

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: CLZ1, CL2, KL3 

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: CLZ1, AZ3, 

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, N2 

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 

2016/17 2017/18 

Dopravní prostředky 

Diagnostika a opravy vozidel 
23-45-M/01 264 87 80 

Provoz a ekonomika dopravy 

(denní studium) 
37-41-M/01 480 303 316 

Mechanizace a služby 41-45-M/01 264 158 136 

Autotronik 39-41-L/01 312 116 118 

Karosář 23-55-H/02 102 51 34 

Autolakýrník 23-61-H/01 60  43 29 

Mechanik opravář 

motorových vozidel 
23-68-H/01 204 183 179 

Čalouník 33-59-H/01 36 16 12 

Železničář 37-52-H/01 60  9 12 

Podnikání 

(denní nástavbové studium) 
64-41-L/51 102 67 45 

Celkem  
 

 
1 884 1 033 961 

 

 

Doplňková činnost školy a školského zařízení 
 

Název doplňkové činnosti Realizovaná v roce 2017 

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 2017 

(fyzický stav / přepočtený stav) 

Z toho počet pedagogických pracovníků 

(fyzický stav / přepočtený stav) 

193,014/181,510 129,591/118,668 

 



Údaje o počtech žáků 

  

Údaj k 31. 8. 2017 
Údaj podle statistických výkazů  

pro školní rok 2017/2018 

Počet žáků 960 961 

Počet tříd 43 40 

 

 

Prospěch žáků ve školním roce 2016/2017 – 1. pololetí školního roku  
 

Počet 

žáků 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Neklasifikováni Vyloučeni 

Zanechali 

studia 

1 008 23 610 293 80 2 0 41 

 

 

Prospěch žáků ve školním roce 2016/2017 – 2. pololetí školního roku  
 

 
Počet 

žáků 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Neklasifikováni Vyloučeni 

Zanechali 

studia 

960 27 837 96 0 0 0 48 

 

 

Chování žáků a docházka žáků ve školním roce 2016/2017 

– 1. pololetí školního roku  

 

Počet žáků 
Snížený stupeň z chování 

Neomluvené hodiny 
2. stupeň 3. stupeň 

1 008 33 27 2 922 

 
 

Chování žáků a docházka žáků ve školním roce 2016/2017 

– 2. pololetí školního roku  
 

Počet žáků 
Snížený stupeň z chování 

Neomluvené hodiny 
2. stupeň 3. stupeň 

960 40 21 4 021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Počet absolventů školy s maturitní zkouškou ve školním roce 2016/2017 
 

Součást Počet absolventů 

Střední škola                            175 

Absolventi, kteří vykonali MZ  

později než 30. září  
0 

Celkem 175 

 

 

Počet absolventů školy se závěrečnou zkouškou ve školním roce 2016/2017 
 

Součást Počet absolventů 

Střední škola 89 

Absolventi, kteří vykonali ZZ 

později než 30. září  
7 

Celkem 96 

 

 

Přijímací řízení  (podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok 2017/2018) 
 

Číslo a název oboru 
Počet uchazečů 

přihlášených přijatých 

23-45-M/01   Dopravní prostředky 

                      Diagnostika a opravy vozidel                      
27 27 

37-41-M/01   Provoz a ekonomika dopravy                     116 116 

41-45-M/01   Mechanizace a služby                                31 31 

39-41-L/01    Autotronik  46 46 

23-68-H/01    Mechanik opravář motorových  

                       vozidel 
89 75 

23-55-H/02    Karosář 22 22 

23-61-H/01    Autolakýrník 16 16 

37-52- H/01   Železničář  11 11 

33-59-H/01    Čalouník 6 6 

64-41-L/51     Podnikání 34 34 

Celkem 398 384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kurzy k doplnění vzdělání  
 

Počet kurzů k doplnění základního vzdělání Počet absolventů ve školním roce 2017 

0 0 

 

 

Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu roku 2017 

 

Výsledek kontroly hospodaření  
 

V období od 1. 3. do 31. 5. 2017 provedli zaměstnanci Krajského úřadu Plzeňského kraje 

kontrolu hospodaření. 

 

Předmět kontroly: 

Komplexní kontrola hospodaření za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 a dodržování 

směrnic RPK č. 1/2013 a č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek.  

 

Program kontroly: 

- oblast hospodaření s majetkem  

- správnost vykázaných hospodářských výsledků 

- vynakládání hmotných  a finančních prostředků 

- vnitřní kontrolní systém, zavedení, udržování a prověřování jeho účinnosti 

 

Souhrn zjištěných nedostatků: 

- nedostatky při účtování o pořizování majetku 

- nedostatky v oblasti evidence majetku 

- při vyřazování majetku porušení Směrnice RPK č. 3/2004 o hospodaření s dlouhodobým  

  majetkem v příspěvkových organizacích zřízených PK 

- inventarizace nebyla provedena v souladu s § 29 zákona o účetnictví a v souladu  

  s vyhláškou o inventarizaci 

- nedostatky při účtování o opravných položkách k pohledávkám, při účtování o krátkodobých  

  zálohách a v evidenci věcných břemen 

- zkreslení hospodářského výsledku 

- nedostatky při přezkušování účetních dokladů  

- nedostatky v oblasti pokladních dokladů 

- nedostatky při účtování o škodě 

- nedostatky v oblasti veřejných zakázek 

- nedostatky v oblasti vnitřních směrnic organizace 

- nedostatky v oblasti vnitřního kontrolního systému 

 

Organizace informovala kontrolní orgán o přijetí opatření k odstranění zjištěných 

nedostatků a dne 26. 9. 2017 byl vydán Pokyn/příkaz ředitele č. 2/2017 k odstranění 

nedostatků zjištěných kontrolním orgánem zřizovatele. 

 

 

 

 

 



Výsledek kontroly dodržování povinností stanovených zákonem o požární 

ochraně (PO) 
 

Dne 15. 3. 2017 provedla vrchní inspektorka PO z hasičského záchranného sboru Plzeňského 

kraje, krajské ředitelství kontrolu zaměřenou na dodržování povinností stanovených zákonem 

o požární ochraně. Kontrola byla provedena na Domově mládeže, Průkopníků 290,                    

Plzeň-Křimice. 

 

Předmět kontroly a kontrolní zjištění: 

- začlenění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí a ověření jeho správnosti 

  - bez nedostatků 

- stanovení organizace zabezpečení PO – bez nedostatků 

- požární kniha – bez nedostatků 

- požární řád - bez nedostatků 

- požární poplachové směrnice - bez nedostatků 

- požární evakuační plán - bez nedostatků 

- dokumentace zdolávání požárů - bez nedostatků 

- ohlašovna požárů a řád ohlašovny požárů - bez nedostatků 

- dokumentace PO – způsob vedení bez nedostatků 

- doklady, dokumentace vztahující se k zabezpečení PO a dodržování podmínek požární  

  bezpečnosti  

  - kolaudační rozhodnutí (souhlas) – bez nedostatků 

  - požárně bezpečností řešení – nebyl předložen doklad obsahující technické podmínky  

    požární bezpečnosti činností provozovaných v objektu domova mládeže, Křimice,  

    prokazující, že současný skutečný stav objektu odpovídá požadavkům požární bezpečnosti  

    stavby platným v době, kdy byla stavba nebo změna stavby navržena, provedena a bylo  

    zahájeno její užívání; tím nebyla dodržena povinnost stanovená v § 5 odst. 1 písm. f)  

    zákona o PO 

- hasicí přístroje  

  - prokázání provozuschopnosti hasicích přístrojů – bez nedostatků 

  - náležitosti dokladu o kontrole hasicích přístrojů – bez nedostatků 

  - umístění hasicích přístrojů na viditelném a přístupném místě – bez nedostatků 

  - kontrola počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů na pracovišti fyzickou  

    kontrolou a dle dokladu o kontrole provozuschopnosti hasicích přístrojů bylo zjištěno, že  

    počet hasicích přístrojů umístěných v 1. patře, v 6. patře a v 7. patře v domově mládeže, 

    Průkopníků 290, Plzeň-Křimice neodpovídal požadavkům stanoveným § 2 odst. 5 vyhlášky  

    o požární prevenci; tím nebyla dodržena povinnosti uvedená v § 5 odst. 1 písm. a) zákona  

    o PO v návaznosti na § 2 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci 

- požárně bezpečností zařízení – bez nedostatků 

- nouzové osvětlení – bez nedostatků 

- zařízení pro zásobování požární vodou – bez nedostatků 

- požární dveře a funkční vybavení dveří – bez nedostatků 

- další požárně bezpečností zařízení – siréna - provozuschopnost instalované sirény umístěné  

   na schodišti v 8. NP nebyla prokázána uvedeným dokladem o kontrole provozuschopnosti;  

   tím nebyla dodržena povinnost uvedené v § 5 odst. 1. písm. a) zákona o PO v návaznosti 

   na § 7 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci 

- elektrické zařízení – bez nedostatků 

- fyzická kontrola činností na výše uvedených pracovištích – bez nedostatků 

 

 



Výsledek kontroly hospodaření v organizaci 
 

Na základě usnesení Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 10/17                                     

ze dne 27. 3. 2017 byla dne 30. 5. 2017 na naší škole provedena kontrola. 

 

Předmět a výsledek kontroly: 

a) prověření vykázaných hospodářských výsledků organizace 

Kontrolní skupina konstatovala, že nebyl shledán rozpor při používání účetních zákonů a 

vyhlášek. 

 

b) prověření peněžních toků organizace 

Kontrolní skupina konstatovala, že peněžní fondy jsou naplňovány dle platných pravidel. 

 

c) zadávání veřejných zakázek 

Na základě výstupu z kontroly příslušných odborů krajského úřadu kontrolní skupina 

konstatovala, že u veřejné zakázky „Výměna oken u objektu DM2“ došlo k nedodržení 

časové povinnosti zveřejňování smluv i v případě dodatků smluv. Podobné porušení směrnice 

RPK bylo zjištěno i u dvou dalších zakázek (pořízení 25 l plynového varného kotle do školní 

jídelny a jazykových kurzů). Jiné závažné porušení zákonů či směrnic RPK nebylo u těchto 

zakázek kontrolní skupinou zachyceno. 

 

d) vnitřní kontrolní systém 

Kontrolní skupina zjistila, že vnitřní směrnice organizace byly vydávány a nebylo z tohoto 

pohledu shledáno závad. Dále konstatovala, že na základě vyrozumění o provedeném vkladu 

do katastru nemovitostí ve věci sp. Zn. V,8686/2016-405, že ke dni 26. 8. 2016 došlo 

k provedení vkladu s právními účiny ke dni 26. července 2016, na základě něhož bylo zrušeno 

zástavní právo vůči bývalé Investiční bance, a. s. u staveb a parcel v k. ú. Bolevec, jejímž 

vlastníkem je Plzeňský kraj a jsou svěřeny k hospodaření SPŠ dopravní, Plzeň. Tato zástavní 

práva vznikla v letech 1992-93 na základě zástavních smluv; tedy ještě před vznikem 

Plzeňského kraje. 

 

 

Výsledek kontroly podmínek a průběhu maturitních zkoušek 
 

Ve dnech 2. - 4. 5. 2017 provedli pracovníci ČŠI, Plzeňský inspektorát, inspekční činnost.  

 

Předmět kontroly: 

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících  prováděcích 

právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, podle § 174 odst. 2 písm. d) 

školského zákona se zaměřením na podmínky a průběh maturitní zkoušky oborů vzdělávání 

39-41-L/01 Autotronik a 64-41-L/51 Podnikání. 

 

Kontrolní zjištění: 

a) kontrolováno zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických testů společně části 

maturitní zkoušky podle § 80 odst. 5 písm. a) školského zákona. 

Kontrolou personálního a organizačního zajištění a kontrolou manipulace                         

s bezpečnostní schránkou a zkušební dokumentací didaktických testů konaných                               

ve dnech 2. až 4. 5. 2017 bylo zjištěno, že podmínky pro řádný průběh didaktických testů 

společné části maturitní zkoušky ve zkušebním místě Průkopníků 290, Plzeň-Křimice byly 

zajištěny.  Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 



 

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

zákona 

Kontrolou personálního zajištění při didaktických testech konaných ve zkušebním místě                 

SPŠ dopravní, Průkopníků 290, Plzeň-Křimice ve dnech 2. až 4. 5. 2017 bylo zjištěno, že 

ředitel školy jmenoval zadavatele pro společnou část maturitní zkoušky v jarním zkušebním 

období roku 2017. Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

 

c) kontrolováno dodržení ustanovení § 80a odst. 4 školského zákona  

Kontrolou zadávání, průběhu a zpracování dokumentace didaktických testů konaných                      

ve dnech 2. až 4. 5. 2017 bylo zjištěno, že zadavatelé zabezpečili řádný průběh společné části 

maturitní zkoušky v jednotlivých učebnách. Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného 

právního předpisu. 

 

d) kontrolováno dodržení ustanovení § 80a odst. 6 školského zákona 

Kontrolou dokladů pedagogických pracovníků jmenovaných do funkce zadavatel                

pro didaktické testy bylo zjištěno, že zadavatelé jmenovaní pro společnou část maturitní 

zkoušky v jarním zkušebním období splňují předpoklady stanované právními předpisy                    

pro výkon dané funkce. Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

 

 

 

Výsledek kontroly plnění povinností v oblasti sociálního zabezpečení 
  

 Dne 10. 5. 2017 provedli pracovníci okresní správy sociálního zabezpečení             

Plzeň-město kontrolu za období od 1. září 2014 do konce posledního zúčtovaného období 

přede dnem provedení kontroly. 

 

Předmět kontroly a kontrolní zjištění:  

a) plnění povinností v nemocenském pojištění: 

Kontrolou bylo zjištěno, že zaměstnavatel oznámil chybně den nástupu do zaměstnání a den 

skončení doby zaměstnání u některých zaměstnanců. Dále bylo zjištěno, že zaměstnavatel 

neoznámil den nástupu do zaměstnání u zaměstnance, který vykonával práci na dohodu                  

o provedení práce a kterému vznikla účast na pojištění, neboť mu byl zúčtován započitatelný 

příjem.  

 

Oznamovací povinnost byla splněna během kontroly.  

 

Dále bylo zjištěno, že zaměstnavatel: 

- neoznámil den skončení doby zaměstnání u některých zaměstnanců 

- chybně uvedl na oznámení o nástupu do zaměstnání druh činnosti (ne první, ale druhý  

  pracovní poměr) 

Oznámení o nástupu do zaměstnání bylo opraveno během kontroly. 

 

b) plnění povinností v oblasti pojistného 

Bylo kontrolováno 149 mzdových listů za rok 2017, 164 mzdových listů za rok 2015,                          

166 mzdových listů za rok 2017 a měsíční rekapitulace mezd za celé kontrolované období. 

Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

c) plnění povinností v důchodovém pojištění 



Bylo zkontrolováno 168 pojistných vztahů za kontrolované období. Nebyly zjištěny 

nedostatky.  

Dále bylo zkontrolováno vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění a 

údaje o důchodovém pojištění. Kontrolou bylo zjištěno, že u několika zaměstnanců zapsal 

zaměstnavatel chybné údaje. Opravné evidenční listy byly předloženy kontrole. 

V dokladování žádostí o důchod v kontrolovaném období nebyl zaměstnavatel vyzván 

k potvrzení údajů potřebných pro řízení o přiznání důchodu. Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

  

Výsledek kontroly provozovny školní jídelny Karlovarská 
  

Dne 16. 5. 2017 byla ve školní jídelně Karlovarská provedena kontrola ze strany Krajské 

hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni.  

 

Předmět kontroly: 

Státní zdravotní dozor provozu stravovacího zařízení dle Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, příl. II kap. II bod 1 písm. f) a zákona č. 258/2000 

Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění ust. § 21 písm. a) a c). Odůvodnění 

nezbytnosti dodatečné kontroly v mezích čl. 28 nařízení (EU) 882/2004. 

 

Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých se vycházelo: 

Dne 16. 5. 2017 byl v provozovně školní jídelny proveden státní zdravotní dozor se 

zaměřením na odběr stěrů z pracovního náčiní, používaného při konečné přípravě stravy. 

Provedené stěry byly předány k laboratornímu vyšetření na stanovení mikrobiologických 

ukazatelů, a to celkového počtu mikroorganismů a výskyt koliformních bakterií.  

 

Závěr kontroly: 

Rozborem provedených stěrů byl zjištěn nadlimitní výskyt celkového počtu mikroorganismů 

na pracovním náčiní, což prokázalo nedostatečnou očistu pracovního náčiní a došlo tak 

k porušení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, příl. 

II kap. II bod 1 písm. f) a zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění 

ust. § 21 písm. a) a c). 
 Vzhledem ke zjištěnému výsledku byla osobě zodpovědné za provozní hygienu 

stravovacího zařízení ve školní jídelně uložena orgánem ochrany veřejného zdraví bloková 

pokuta ve výši 400 Kč dle ust. § 29 písm. n) zákona č. 200/1990 Sb. v pl. znění, o pokutách. 

 Dne 8. června 2017 byla Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 

předložena vedoucím školní jídelny zpráva o odstranění a prevenci zjištěných nedostatků. 

 

 

Výsledek kontroly (dohlídky) pracoviště v rámci poskytování                          

pracovně-lékařských služeb 

 

Dne 20. listopadu 2017 se na škole konala dohlídka pracovišť školy v rámci poskytování 

pracovně-lékařských služeb. Kontrolu provedla MUDr. Markéta Kourová z Dopravního 

zdravotnictví, a. s. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady. 

 

 
 

 



 

 

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

k informacím  
 

Rok 2017 
 

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 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 – licence EES  
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  
 

ANTIVIROVÝ SW 
AVG - AntiVirus Busines Edition multilicence 500 ks 
 



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

deseti 

ZAV - výukový program pro psaní všemi deseti 

Smart Notebook Software - software pro interaktivní 

tabule a tvorbu interaktivních výukových materiálů  

Smart Class Teacher a Student – výukový program pro 

podporu výuky jazyků  
Zoner Callisto 5 - výukový program pro vektorovou grafiku 

Zoner Photostudio - výukový program pro rastrovou  

grafiku a úpravy obrázků 

Lego Mindstorms a Edubase - výukový SW  

Autodesk Inventor 2015 - CAD systém pro 3D 

modelování a kreslení  

Autodesk Mechanical Desktop 2015 - CAD systém pro 

2D modelování a kreslení  

Geogebra – výukový program pro matematiku 

ProgeCAD - CAD systém pro 2D modelování a kreslení  

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  

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  

Fyzika – SW pro výuku fyziky multimediálně 

Money S3 – výuka ekonomiky  

Pohoda – výuka ekonomiky  

Peníze kolem nás - Výuka ekonomiky multimediálně  

Dynamická geometrie - Výuka matematiky 

multimediálně 

Matik 6-9 - Výuka matematiky multimediálně  

Matematika - přijímací zkoušky na SŠ Výuka 

matematiky multimediálně  



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 

Abra - program pro agendu odborové organizace školy 

VIS Strava - program pro školní jídelnu 

Zákony ČR  - zákonné normy k dispozici pro celou školu 

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) 

Symantec Ghost (hromadná správa a klonování PC 

v učebnách) 

AuditPro - program pro elektronickou evidenci licencí 

SWRuckus Wireless ZoneDirector - program                                      

pro administraci WiFi sítě 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 
 

Rok 2017 přinesl škole velmi pozitivní atmosféru. Velkou radost a fakt z dobře vykonané 

přípravy žáků nám přichystal žák ze třídy mechaniků a opravářů motorových vozidel. Matěj 

Řípa, který vyhrál celostátní soutěž 23. ročníku "Automechanik junior". Vítězství 

jmenovaného žáka, který ve finále získal největší počet bodů od hodnotitelů soutěže, které se  

zúčastnilo 28 nejlepších žáků jmenovaného oboru z celé republiky, ukázalo, že odborná 

příprava žáků na budoucí povolání je na naší škole na dobré úrovni. Prvním místem získal žák  

pro sebe i pro školu vysoké věcné ohodnocení. Například od Škoda Auto, a. s. 

nehomologované auto Octavia Combi Style VIN 132 kW s automatickou převodovkou, 

náhonem 4 x 4, výukovou převodovku a motorem, od firmy Hella diagnostiku, od společnosti 

Robert Bosch, s. r. o. zařízení pro měření výfukových zplodin a další ceny. 

 

Dalším významným úspěchem v roce 2017 bylo vítězství žáků oboru vzdělání Autotronik 

Romana Šustra, Jakuba Polívky, Michala Jaroše a Dominika Šimona v celostátní soutěži 

Enersol. Kvalitu svých prací prezentovali  až v mezinárodním kole této soutěže. 

 

Vezmeme-li v úvahu další úspěchy našich žáků a tím i pedagogů naší školy ve sportovních 

soutěžích, v hasičských disciplínách a též v ekologicky zaměřených kláních, lze bezesporu 

konstatovat, že rok 2017 byl pro školu z tohoto pohledu velmi úspěšný. 

 

V roce 2017 byla naše škola oceněna zřizovatelem školy plaketou za třetí místo v soutěži 

mezi středními školami Plzeňského kraje za skvělá umístění v krajských a celostátních 

soutěžích a žák Matěj Řípa přijal ocenění z rukou hejtmana Plzeňského kraje za vítězství                

v celostátním kole výše jmenované soutěže. 

 

V roce 2017 vynaložila škola nemalé finanční prostředky na údržbu svých zařízení a budov. 

Úspěšně byla dokončena stavební úprava atria v areálu Křimice, kterou se velmi zkvalitnilo 

výukové prostředí školy. 

 

V závěru hodnocení lze jednoznačně konstatovat, že škola v roce 2017 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 též všem zaměstnancům 

školy. 

 

 

                                 

 

 
 

 
 

 

 

Ing. Jiří Svoboda 

ředitel školy 

 

Datum zpracování zprávy:             12. února 2018 

Datum projednání v Radě školy:      27. února 2018 



Zpráva o hospodaření  

 
a) příjmy za rok 2017 (v tis. Kč): 

 

 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

dotace na přímé výdaje 78579  78579  

dotace na provozní výdaje   21519  21519  

příjmy z pronájmu majetku       1233 1233  

ostatní příjmy 13509  13509  

příjmy z doplňkové činnosti  4889  4889  

příjmy z fondů 967   967  

 

b) výdaje za rok 2017(v tis. Kč): 
 

 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

Investiční 2746   2746  

Neinvestiční 114623 4791 119414 

z toho:    

- přímé náklady 78579 2467 81046 

     na platy vč. UZ 33034,33049,33052,33073 56305  1330 57635 

     ostatní osobní náklady 600  528 1128 

     zákonné odvody + FKSP 20415 603 21018 

     náhrady za nemoc + zák. poj. zaměstnanců 418 6 424 

     náklady na učeb. pomůcky a učebnice 36  36 

     přímé ONIV (mat.,cestovné, stravné,školení) 805  805 

 - provozní náklady 36044 2324 38368 

     energie (plyn,teplo,el.energie,vodné,stočné) 9834 1488 11322 

     opravy a údržba nemovitého majetku 3536 50 3586 

     odpisy majetku 5761 0 5761 

     ostatní náklady    16913 786 17699 

 

 

c) hospodářský výsledek dosažený za rok 2017 (v Kč):  
 

 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

HV před zdaněním -47.638,58 1,330.555,58 1,282.917,00 

Daň z příjmů -1.502,87          0 -1.502,87 

HV po zdanění -49.141,45 1,330.555,58 1,281.414,13 

 

 

d) návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 (v Kč): 
 

Fond odměn Fond rezervní Celkem 

900.000,- 381.414,13 1,281.414,13 

 

 

 

 



e)   přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí   

      (stav k 31. 12. 2017 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  

 873,98 873,98 13.652,07 13.652,07 4.226,50 4.226,50 
 

 

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 

726,51 586,30 -140,21 

 

f) přehled stavu pohledávek k 31. 12. 2017 (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 

             

676.559,10 454.811,60 27.771,00 0 0 193.976,50 0 

 

 

g) plnění závazných ukazatelů za rok 2017 (v Kč): 
 

 Limit Skutečnost Rozdíl 

přepočtený počet zaměstnanců 185,03 181,51 3,52 

mzdové prostředky na platy vč. rozvoj. programů 

(UZ 33034, UZ 33049, UZ 33052, UZ 33073) 
56,394.539,- 56,304.638,- 89.901,- 

mzdové prostředky – OON  600.000,- 600.000,- 0 

ostatní  NIV vč. rozvoj. programů   

(UZ 33034, UZ 33049, UZ 33052, UZ 33073) 
21,706.641,- 21,674.277,- 32.364,- 

 

h) zpráva o použití prostředků na DVPP za rok 2017 (v Kč): 

 
Vzdělávání Počet pedagogických pracovníků. Kč  

vedoucích pracovníků 5 5.600,- 

v oblasti cizích jazyků 6  3.730,- 

k prohl. odbornosti    vychovatelé 4  5.500,- 

k prohl. odbornosti učit. OV 11 50.316,- 

k prohl.odbornosti učitelé 34 25.639,- 

k prohl. odbornosti vých. poradci 1 1.000,- 

Celkem 61 91.785,- 

 



ch) dotace poskytnuté ze SR prostřednictvím zřizovatele za r. 2017 (v Kč): 
 

 Poskytnuto Využito Vráceno 

UZ 33353 na platy, OON a ONIV 75,929.325  75,929.325  0 

UZ 33034 podzimní maturity  79.016 79.016 0 

UZ 33049 podpora odborného vzdělávání   493.331 493.331 0 

UZ 33052 zvýšení platů  pracovníků Rgš   1,503.779 1,503.779 0 

UZ 33073 zvýšení platů neped. prac. RgŠ 695.729 573.464 122.265 

Celkem  78,701.180 78,578.915 122.265 

 

 

i) fond investičního majetku (v Kč): 
 

 1. Tvorba Zůstatek k 1. 1. 2017 9,373.283,04           

  Tvorba (odpisy ú. 551)           5,760.977,00     

 Invest. přísp. zřizovatel              1,263.395,79 

 Zdroje celkem       16,397.655,83     

2. Čerpání      

416.1202 PD odst. vlhkosti DM Skrétova 30.250,00 

416.2102 PD výměna oken Karlovarská  108.900,00 

416.2104 Tech. zhod. majetku a nákup HM                                      1,846.250,57     

416.2401 Opravy majetku 760.187,71     

 Čerpání celkem 2,745.588,28     

3. Zůstatek k  31. 12. 2017 13,652.067,55        

 

 

V roce 2017 byla z investičního příspěvku od zřizovatele čerpaná částka ve výši 30.250 Kč a 

to za zhotovení projektové dokumentace na odstranění vlhkosti v DM Skrétova ul.  

 

Z vlastních zdrojů byly použity investiční prostředky ve výši 2,715.338,28 Kč na zpracování 

projektové dokumentace na rekonstrukci oken v budově Karlovarská, na pořízení 

dlouhodobého hmotného majetku (myčka nádoby a elektrický robot) pro ŠJ Karlovarská, byla 

provedena rekonstrukce počítačové sítě na Karlovarské a hrazeny opravy budov v Křimicích a                           

na Karlovarské. 

 

 


