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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:    371 657 111, 377 822 310 

e-mail:      dopskopl@dopskopl.cz 

      skola@dopskopl-kr.cz  

 

Datová schránka:  ID ysvgw83 

 

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 (3. – 4. ročník) 

   - diagnostika a servis silničních vozidel (1. – 2. ročník) 

 

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

- letecká doprava (3. – 4. ročník) 

- letecké technologie (1. – 2. ročník) 

- silniční doprava (3. – 4. ročník) 

- vnitrostátní a mezinárodní autodoprava (1. – 2. ročník) 

- logistika a zasilatelství (3. – 4. ročník) 

- komplexní logistika (1. – 2. ročník) 

- dopravní služby v EU (3. – 4. ročník) 

- drážní a městská doprava (1. – 2. ročník) 

 

3. 41-45-M/01 Mechanizace a služby 

- ekologie (4. ročník) 

- požární prevence 

 
Obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou s možností získání výučního listu 
 

1.       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 (2. a 3. ročník) 

4. 37-52-H/01 Železničář (1. a 2. 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, PG2A, PG2B, 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, DP2, DP3, DP4 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:  

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 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:  MPP1, MPP2, 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, A1B, A2A, AK2, 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: KZ1, AK2, K3  

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: CLZ2, CL3  

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: L1, CLZ2, CL3 

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: KZ1, CLZ2 

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 

2017/18 2018/19 

Dopravní prostředky 23-45-M/01 264 80 76 

Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 480 316 325 

Mechanizace a služby 41-45-M/01 264 136 127 

Autotronik 39-41-L/01 312 118 111 

Karosář 23-55-H/02 102 34 47 

Autolakýrník 23-61-H/01 60  29 45 

Mechanik opravář 

motorových vozidel 
23-68-H/01 204 179 188 

Čalouník 33-59-H/01 36 12 11 

Železničář 37-52-H/01 60  12 21 

Podnikání 

(denní nástavbové studium) 
64-41-L/51 102 45 48 

Celkem  
 

 
1 884 961 999 

 

 

Doplňková činnost školy a školského zařízení 
 

Název doplňkové činnosti Realizovaná v roce 2018 

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 2018 

(fyzický stav / přepočtený stav) 

Z toho počet pedagogických pracovníků 

(fyzický stav / přepočtený stav) 

191,308/179,841 127,79/119,429 

 



Údaje o počtech žáků 

  

Údaj k 31. 8. 2018 
Údaj podle statistických výkazů  

pro školní rok 2018/2019 

Počet žáků 915 999 

Počet tříd 40 40 

 

 

Prospěch žáků ve školním roce 2017/2018 – 1. pololetí školního roku  
 

Počet 

žáků 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Neklasifikováni Vyloučeni 

Zanechali 

studia 

939 20 612 253 48 6 0 32 

 

 

Prospěch žáků ve školním roce 2017/2018 – 2. pololetí školního roku  
 

 
Počet 

žáků 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Neklasifikováni Vyloučeni 

Zanechali 

studia 

915 41 799 75 0 0 1 31 

 

 

Chování žáků a docházka žáků ve školním roce 2017/2018 

– 1. pololetí školního roku  

 

Počet žáků 
Snížený stupeň z chování 

Neomluvené hodiny 
2. stupeň 3. stupeň 

939 30 19 2 186 

 
 

Chování žáků a docházka žáků ve školním roce 2017/2018 

– 2. pololetí školního roku  
 

Počet žáků 
Snížený stupeň z chování 

Neomluvené hodiny 
2. stupeň 3. stupeň 

915 43 18 2 651 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Počet absolventů školy s maturitní zkouškou ve školním roce 2017/2018 
 

Součást Počet absolventů 

Střední škola                            126 

Absolventi, kteří vykonali MZ  

později než 30. září  
0 

Celkem 126 

 

 

Počet absolventů školy se závěrečnou zkouškou ve školním roce 

2017/2018 
 

Součást Počet absolventů 

Střední škola 72 

Absolventi, kteří vykonali ZZ 

později než 30. září  
2 

Celkem 74 

 

 

Přijímací řízení  (podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok 2018/2019) 
 

Číslo a název oboru 
Počet uchazečů 

přihlášených přijatých 

23-45-M/01   Dopravní prostředky                       44 30 

37-41-M/01   Provoz a ekonomika dopravy                     127 90 

41-45-M/01   Mechanizace a služby                                61 60 

39-41-L/01    Autotronik  42 42 

23-68-H/01    Mechanik opravář motorových  

                       vozidel 
109 86 

23-55-H/02    Karosář 11 11 

23-61-H/01    Autolakýrník 22 22 

37-52- H/01   Železničář  15 15 

33-59-H/01    Čalouník 1 0 

64-41-L/51     Podnikání 38 38 

Celkem 470 394 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kurzy k doplnění vzdělání  
 

Počet kurzů k doplnění základního vzdělání Počet absolventů ve školním roce 2018 

0 0 

 

 

Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu roku 2018   
 

Kontrola Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje 

Dne 18. 6. 2018 byla zaměstnanci Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje na škole 

vykonána kontrola podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních 

kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin 

a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, a podle § 88 zákona                       

č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,                       

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Místo kontroly 

SPŠ dopravní, Plzeň – školní jídelna Karlovarská 

 

Kontrolní zjištění 

Státním zdravotním dozorem nebyly zjištěny žádné nedostatky. Bylo pouze doporučeno 

obnovit technologické zařízení kuchyně z důvodu velké opotřebovanosti (například 

olupující se rez z míchacího robotu a zrezivělé dřezy ve vytloukárně vajec). 

 

Výsledek kontroly o průběhu inventarizace 

Dne 25. 7. 2018 byla zaměstnanci KÚPK, odboru školství, mládeže a sportu provedena 

kontrola na základě ustanovení § 9 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),                    

ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 1 a § 2 zákona č. 255/2012 Sb.,                           

o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle § 29 a § 30 zákona 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci 

majetku a závazků ve znění pozdějších předpisů,  ve smyslu § 27 odst. 11 zákona č. 250/200 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů. 

 

Předmět kontroly 

Inventarizace majetku a závazků. 

 

Kontrolované období 

1. 1. 2017 - 25. 7. 2018 

 

Kontrolní zjištění 

Inventarizace majetku a závazků 

Kontrola byla zaměřena na provádění inventarizace majetku a závazků dle ustanovení § 6 

odst. 3. § 8 odst. 4, § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. 

 

 

 

 



Hospodaření s majetkem 

Hranice pro evidenci majetku si organizace stanovila ve vnitřní směrnici v souladu 

s ustanovením § 11 a § 14 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 

účetní jednotky. 

 

Evidence dlouhodobého a drobného dlouhodobého majetku je vedena v souladu 

s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a platnými 

účetními standardy. 

 

Stav majetku na jednotlivých syntetických a na analytických účtech v hlavní účetní knize 

nebylo možné odsouhlasit s inventurními soupisy, byly v den kontroly rozpracované. 

  

Dokladová inventura bankovních účtů, pokladní hotovosti a cenin, pohledávek a 

závazků 

Inventarizace pohledávek a závazků (dokladová inventura) bude provedena až po zaúčtování 

všech účetních operací do měsíce července 2018, rovněž tak inventarizace zásob a peněžních 

prostředků v pokladně a na bankovních účtech. 

  

Namátkově byla zkontrolována místnost č. 37 a 921, vybraný majetek byl označen 

inventurními čísly dle doloženého inventurního soupisu. 

 

Závěr 

1. Souhrn zjištěných nedostatků 

Při kontrolním šetření nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů. 

2. Metodická pomoc 

V rámci kontroly nebyla poskytnuta metodická pomoc. 

 

 

Kontrola Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje 

Dne 18. 9. 2018 byla zaměstnanci Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje na škole 

vykonána kontrola podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podle § 88 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 

Místo kontroly 

Domov mládeže při SPŠ dopravní, Plzeň, Průkopníků 290, Plzeň - Křimice 

 

Kontrolní zjištění 

Některé prostory jsou vybaveny velmi opotřebovaným nábytkem, podlahové plochy jsou 

velmi opotřebované, tím jsou hůře čistitelné, což je v rozporu s ustanovením § 7 odst.                   

1 zákona č. 258/2000 Sb. a ve spojení s § 4 odst. 4 vyhlášky č. 410/2005 Sb. Dále není 

odpovídající malba, byly zjištěny špinavé fleky na stěnách, což je v rozporu s ustanovením 

§ 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. A § 22 písm. g vyhlášky č. 410/2005 Sb. V pokoji byly 

nalezeny také pavučiny s živými pavouky. V některých pokojích chybí polohovatelná místní 

osvětlení, v prostoru záchodu byla zaznamenána i vlhkost. Dle požadavku § 7 odst. 1 zákona 

č. 258/2000 Sb. a § 22 písm. h vyhlášky č. 410/2005 Sb. Musí být pravidelně prováděna 

údržba nuceného větrání nebo klimatizace a čištění vzduchotechnického zařízení podle 

návodu výrobce nebo dodavatele. 

 



Závěr 

Písemná zpráva o odstranění nedostatků byla podána dne 25. 09. 2018 Krajské hygienické 

stanici Plzeňského kraje. 

 

 

Dohlídka pracoviště v rámci poskytování pracovně-lékařských služeb 

Dne 26. 10. 2018 provedla MUDr. Markéta Kourová  dohlídku pracoviště.   

 

Místo dohlídky 

Domov mládeže při SPŠ dopravní, Plzeň, Průkopníků 290, Plzeň-Křimice. 

 

Kontrolní zjištění 

Dohlídkou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

 
Kontrola Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje 

Dne 17. 12. 2018 byla zaměstnanci Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje na škole 

vykonána kontrola podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podle                        

§ 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně  veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

                        

Místo kontroly 

Domov mládeže při SPŠ dopravní, Plzeň, Skrétova 29, Plzeň  

 

Kontrolní zjištění 

Státním zdravotním dozorem nebyly zjištěny vážnější nedostatky. Byl zjištěn mastný flek 

s odlupující se malbou na stěně jednoho pokoje, v chladících zařízení kuchyněk nalezena 

čerstvá vejce a v některé kuchyňce opotřebované nádobí.  

 

Závěr 

Písemná zpráva o odstranění nedostatků byla podána dne 20. 12. 2018 Krajské hygienické 

stanici Plzeňského kraje. 

 



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

k informacím  
 

Rok 2018 

 

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 2016 Datacenter - serverový 

operační systém Křimice 

Windows Server 2008 - serverový operační systém 

Karlovarská – Domovy mládeže 

FreeBSD – poštovní server + router 
 

KANCELÁŘSKÝ SW – licence EES  
MS Office 2010 Proffesional - kancelářský balík 

Office 

MS Office 2013 Proffesional - kancelářský balík 

Office  

MS Office 2016 Proffesional - kancelářský balík 

Office 



MS Office 365 – v rámci EES pro studenty a učitele  
 

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 Inventor 2016 - CAD systém pro 3D 

modelování a kreslení  

Autodesk Mechanical Desktop 2015 - CAD systém 

pro 2D modelování a kreslení  

Autodesk Mechanical Desktop 2016 - CAD systém 

pro 2D modelování a kreslení  

Autodesk 3ds Max 2019 – CAD systém pro 3D 

modelování 

Autodesk TinkerCAD – CAD systém pro 3D 

modelování 

Ultimaker Cura – program pro přípravu modelů pro 

3D tisk 

Geogebra – výukový program pro matematiku 

HotPotatoes – tvorba interaktivních cvičení 

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  

FREE Digital Signage – program pro tvorbu 

prezentací a jejich promítání 

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 

 
Vážení přátelé, 
 

nejdříve bych chtěla poděkovat Ing. Jiřímu Svobodovi, bývalému řediteli, který úspěšně vedl 

školu 28 let a koncem školního roku 2017/18 se rozhodl odejít do důchodu.  
 

Rok 2018 byl pro nás oba velmi náročný, ale zároveň nám přinesl mnoho pozitivního.  
 

Velkou radost nám udělalo 2. místo „O nejúspěšnější školu v soutěžích“ za školní rok 

2017/18, kterou každoročně vyhlašuje Plzeňský kraj.  
 

Mezi hodnocené soutěže patřil například „Automechanik junior“, kde jsme získali 1. místo 

v krajském kole a tři družstva byla nejlepší ve třetí skupině hodnocených. V celostátním kole 

„Autotronik junior“ pak obsadil žák ze čtvrtého ročníku 2. místo.  
 

V krajském kole „Enersol“ jsme obsadili 1., 2. a 3. místo. Úspěšní jsme také byli v soutěži 

„Řemeslo má zlaté dno“. V této soutěži obdržel náš žák oboru vzdělání Čalouník cenu 

OŠMS Plzeňského kraje. 
 

V logické olympiádě postoupili dva žáci do krajského kola, stejně tak v ekonomické 

olympiádě, kde postoupilo šest žáků. 
 

Na veletrhu fiktivních firem „Podzimní Příbram“ získali naši žáci 2. místo za stánek a                          

2. místo za propagační leták. Podobně úspěšní byli i na celostátním veletrhu „Vánoční 

Plzeň“, který se uskutečnil na naší škole v prosinci 2018. 2. místo za reklamní spot, 3. místo                             

za katalog a 4. místo za stánek a reklamní spot. 
 

Ve spolupráci s pěti dopravními školami z celé republiky se každoročně účastníme logistické 

soutěže PR-DO-LOG. V roce 2018 se konala v Děčíně a naši žáci obsadili                          3. 

místo. 
 

Nemalé úspěchy jsme měli také ve sportovních soutěžích. 
 

V rámci praktické výuky byl v říjnu ustanoven Poradní sbor ředitelky školy. Škola získala             

pro výuku dva funkční automobily Škoda Oktavia, Škodu Kodiaq a další výukové autodíly.  
 

Také na úseku domovů mládeže se nám dařilo. Došlo k rozšíření kapacity pro ubytované a                  

k navýšení ubytovaných žáků o 30 na 540 žáků a studentů. Na Karlovarské byl DM II 

vybaven novým nábytkem a proběhla rekonstrukce koupelen (včetně elektroinstalací). Na 

DM IV ve Skrétově ulici došlo k odstranění vlhkosti. Na DM V v Křimicích byla nově 

vybavena kuchyňka a byly zprovozněny všechny pokoje. Během roku začal domov mládeže 

spolupracovat s mezigeneračním a dobrovolnickým střediskem Totem. Jednou z mnoha  akcí 

bylo „20 kapek pro Totem“, kdy deset dívek darovalo krev. Ve volném čase se mnoho žáků 

a studentů zapojovalo do zájmových kroužků.  
 

Škola se stejně jako v předchozích letech zapojila do mnoha investičních i neinvestičních 

projektů. V rámci projektu IROP „Modernizace učeben odborných předmětů“ se na škole 

zmodernizovaly dvě odborné učebny, a to učebna elektromobility a učebna odborného 

měření. Z finančních prostředků projektu byl pořízen elektromobil a v ekologické zahradě 

byly vybudovány nové odpočinkové zóny pro žáky. Celkově se jednalo o investici ve výši         

5.314.715 Kč. 



 

Pedagogové a žáci školy se zúčastňovali vzdělávacích aktivit v rámci neinvestičního 

projektu „Šablony II“. Jednalo se o účast na školeních DVPP, CLIL, tandemovou výuku, 

sdílení zkušeností, stáže u zaměstnavatelů, zapojení ICT technika do výuky, pro žáky je 

realizováno doučování. Díky projektu mohla na škole vzniknout pozice kariérového poradce 

a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele. Celkově se jedná o neinvestiční podporu                  

ve výši 2.265.898 Kč. 

 

Dále se škola zapojila i do realizace odborného kroužku na podporu technického vzdělávání 

„Mladý technik – stavebnice Merkur“, který je financován zřizovatelem v rámci programu 

Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK. Dotace činí 20.000 Kč. 

  

Cílem projektu „Podpora odborného vzdělání v Plzeňském kraji“ je zvýšit motivaci žáků 

naší školy a základních škol v Plzeňském kraji ke studiu technických oborů prostřednictvím 

volnočasových aktivit -  kroužků, projektových dní pro žáky ZŠ se zaměřením na vyučované 

obory vzdělávání na naší škole a odborných exkurzí pro žáky ZŠ a SŠ. Projekt umožňuje 

modernizaci vybavení školy - především v oblasti diagnostiky automobilů. Nově zakoupené 

zařízení např. nově zřízené fyzikální laboratoře bude využíváno i v běžné výuce. 

Během roku 2018 probíhalo 10 kroužků - pro žáky ZŠ - Autodráhové modely, Stavebnice 

aut, dronů a robotů, Ekologie prakticky a zábavně a pro žáky SŠ - Fyzikální a 

Elektrotechnický kroužek, kroužek Robotiky, Moderních technologií, Matematických 

výpočtů, Diagnostika aut prakticky a Čtenářský klub. Uskutečnilo se 6 projektových dní a 

17 exkurzí s odborným zaměřením. 

 

V rámci doplňkové činnosti došlo na Karlovarské k pronájmu čtyř garáží a dvou volných 

parkovacích stání uvnitř areálu Karlovarská.  

 

V roce 2018 vynaložila škola nemalé finanční prostředky na údržbu svých zařízení a budov. 

Mezi největší investiční akce patřila výměna oken v areálu Karlovarská a rekonstrukce 

školní kuchyně na Karlovarské, kde se nakoupilo nové zařízení a technologické vybavení. 

Také došlo k výměně podlahy, a to včetně vedení na varně a téměř všech přilehlých 

místností.  

 

V roce 2018 škola splnila svoje poslání, pro které je zřízena. Na trhu zaujímá stále přední 

místo v nabídce kvalitního středního vzdělávání v Plzeňském kraji. Za to patří poděkování 

nejen žákům a všem zaměstnancům školy, ale také všem spolupracujícím firmám a 

institucím. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ing. Irena Nováková 

ředitelka školy 

 

Datum zpracování zprávy:     12. února 2018 

Datum projednání v Školské radě:      27. února 2018 

 



Zpráva o hospodaření za rok 2018 

 
a) příjmy za rok 2018 (v tis. Kč): 
 

Hlavní činnost
Doplňková 

činnost
CELKEM

Celkem příjmy 126 943 5 996 132 939

dotace na přímé výdaje 88 186 88 186

dotace na provozní výdaje  21 566 21 566

dotace na projekty 4 128 4 128

příjmy z pronájmu majetku     1 233 1 233

ostatní příjmy 12 879 12 879  
 

b) výdaje za rok 2018 (v tis. Kč): 
 

Hlavní činnost
Doplňková 

činnost
CELKEM

Investiční 20 325 20 325

Neinvestiční 127 152 4 198 131 350

z toho: 0

- přímé náklady 88 186 2 034 90 220

     na platy vč. UZ 33034,33049,33052,33073 63 449 1 238 64 687

     ostatní osobní náklady 600 283 883

     zákonné odvody + FKSP 22 997 506 23 503

     náhrady za nemoc + zák. poj. zaměstnanců 556 7 563

     náklady na učeb. pomůcky a učebnice 19 19

     přímé ONIV (mat.,cestovné, 

stravné,školení)
565 565

 - provozní náklady 38 966 2 164 41 130

     energie (plyn,teplo,el.energie,vodné,stočné) 8 257 1 183 9 440

     opravy a údržba nemovitého majetku 2 329 2 2 331

     odpisy majetku 6 011 0 6 011  
 

c) hospodářský výsledek dosažený za rok 2018 (v Kč):  
 

Hlavní činnost
Doplňková 

činnost
CELKEM

HV před zdaněním -206 969,36 1 797 707,32 1 590 737,96

Daň z příjmů -1 757,00 0,00 -1 757,00

HV po zdanění -208 726,36 1 797 707,32 1 588 980,96  
 

 

 

 

d) návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 (v Kč): 
 

Fond odměn Fond rezervní Celkem 

317.000,00 1,271.980,96 1,588.980,96 

 



 

e) přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí   

    (stav k 31. 12. 2018 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.1  C.II.5  C.II.3+C.II.4  

 1 119,98 1 119,98 13 358,99 13 358,99 5 112,46 5 112,46 
 

 

Fond kulturních a 

sociálních potřeb 

Stav finančních 

prostředků   
ROZDÍL 

Výkaz „Rozvaha“ 

 C.II. 2  

Výkaz „Rozvaha“ 

 B.III.10+pokl.FKSP  

 

1 2 sl.1 – sl.2 

1 341,26 1 180,12 161,14 

 

 

f) přehled stavu pohledávek k 31. 12. 2018 (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 

nevymah

atelné 

Výkaz 

„Rozvaha“ 

B.II.1  

             

563 239,19 331 832,39 37 430,30 0 0 193 976,50 0 

 

 

g) plnění závazných ukazatelů za rok 2018 (v Kč): 
 

Limit Skutečnost Rozdíl

přepočtený počet zaměstnanců 178,17 179,84 -1,67

mzdové prostředky na platy vč. rozvoj. 

Programů (UZ 33034, UZ 33049, UZ 33052, 

UZ 33073)

63 448 908 63 448 908 0

mzdové prostředky – OON 600 000 600 000 0

ostatní  NIV vč. rozvoj. programů   (UZ 

33034, UZ 33049, UZ 33052, UZ 33073)
24 137 547 24 137 547 0

 

 

 

 

 

 

 



h) zpráva o použití prostředků na DVPP za rok 2018 (v Kč): 
 

Vzdělávání 
Počet pedagogických 

pracovníků 
Kč  

vedoucích pracovníků 2 2 790  

v oblasti cizích jazyků 0 0 

k prohl. odbornosti    

vychovatelé 

4  5 200 

k prohl. odbornosti učit. OV 6 43 560 

k prohl.odbornosti učitelé 15 16 420 

k prohl. odbornosti výchovní 

poradci 
0 0 

Celkem 27 67 970 

 

 

i) dotace poskytnuté ze SR prostřednictvím zřizovatele za r. 2018  

   (v Kč): 
 

 Poskytnuto Využito Vráceno 

UZ 33353 na platy, OON a ONIV 87 772 827 87 772 827 0 

UZ 33049 podpora odborného vzdělávání   399 665 399 665 0 

UZ 33038 exelence středních škol   13 963 13 963 0 

CELKEM 88 186 455 88 186 455 0 

 

 

i) fond investičního majetku (v Kč): 
 1. Tvorba Zůstatek k 1. 1. 2018 13 652 067,55

Tvorba (odpisy ú. 551) 6 010 749,85

Invest. přísp. zřizovatel 14 021 130,10

Zdroje celkem 33 683 947,50

2. Čerpání 

416.1201 Rekonstrukce a vybavení ŠJ Karl. 5 086 343,00

416.1202 PD odst. vlhkosti DM Skrétova 1 276 381,79

416.2102 PD výměna oken Karlovarská 6 957 245,48

416.2104 TH  majetku a nákup HM                   3 983 852,18

416.2101 IROP vybavení Kř. 3 021 130,10

Čerpání celkem 20 324 952,55  
 

 

 

 

V roce 2018 byla z investičního příspěvku od zřizovatele čerpaná částka ve výši                       

11.000.000 Kč, a to na rekonstrukci a technologické vybavení školní kuchyně                                        

na Karlovarské a na rekonstrukci oken na Karlovarské. 

 

Z investičního transferu IROP v celkové výši 3.021.130,10 Kč byla hrazena rekonstrukce 

podlah v dílnách odloučeného pracovišti Křimice, vybudovány zahradní altány, zakoupen 

elektromobil a další diagnostická vybavení ke zkvalitnění výuky praktického vyučování.     



Z příspěvku od zřizovatele poskytnutého v prosinci roku 2017 byla dokončena rekonstrukce 

– odstranění vlhkosti v DM Skrétova ul. ve výši 1.276.381,79 Kč.   

 

Z vlastních zdrojů byly použity investiční prostředky ve výši 5.027.440,66 Kč                             

na dofinancování rekonstrukce oken a rekonstrukce školní jídelny, dále byl pořízen nový 

kamerový systém, telefonní ústředna, server, mycí stroj na úklid, velkokapacitní mixer.                

Za 171.000 Kč byly zpracovány nové projektové dokumentace na investiční akce, s jejichž 

realizací se počítá v roce 2019. 


