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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 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 (4. ročník) 

      - diagnostika a servis silničních vozidel  

         (1. – 3. ročník) 

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

- letecká doprava (4. ročník) 

- letecké technologie (1. – 3. ročník) 

- silniční doprava (4. ročník) 

- vnitrostátní a mezinárodní autodoprava (1. – 3. ročník) 

- logistika a zasilatelství (4. ročník) 

- komplexní logistika (1. – 3. ročník) 

- dopravní služby v EU (4. ročník) 

- drážní a městská doprava (1. – 3. ročník) 

 

3. 41-45-M/01 Mechanizace a služby 

- požární prevence 

 

Obory 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 (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) 
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Přehled tříd: 

 
Třídy: PLD1, PLG1, PSD1,  PLD2, PLG2, PSD2, PLD3, PG3A, PG3B, PSD3, PLD4,  PLG4, 

PSD4 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením: 

PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY 37-41-M/01 

Výuka od 2. 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 – DIAGNOSTIKA A OPRAVY VOZIDEL  23–45–M/01 

Výuka od 2. 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:  MP1A, MP1B, MPP2, MPP3,MPP4 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením: 

MECHANIZACE A SLUŽBY 41-45-M/01 

Výuka od 2. 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: AT1A, AT1B,  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, A2B, AK2, A3A, A3B  

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, KZ2, 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. 
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Třídy: 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, L2, CLZ3 

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: KZ2, CLZ3 

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. 
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Přehled všech oborů vzdělání 

 

Název oboru Číslo oboru 
Schválená 

kapacita 

Vyučován ve školním roce 

2018/19 2019/20 

Dopravní prostředky 

Diagnostika a opravy vozidel 
23-45-M/01 264 76 68 

Provoz a ekonomika dopravy 

(denní studium) 
37-41-M/01 480 325 329 

Mechanizace a služby 41-45-M/01 264 127 122 

Autotronik 39-41-L/01 312 111 131 

Karosář 23-55-H/02 102 47 44 

Autolakýrník 23-61-H/01 60  45 45 

Mechanik opravář 

motorových vozidel 
23-68-H/01 204 188 184 

Čalouník 33-59-H/01 36 11 7 

Železničář 37-52-H/01 60  21 16 

Podnikání 

(denní nástavbové studium) 
64-41-L/51 102 48 53 

Celkem  
 

 
1 884 999 999 

 

 

Doplňková činnost školy a školského zařízení 
 

Název doplňkové činnosti Realizovaná v roce 2019 

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 2019 

(fyzický stav / přepočtený stav) 

Z toho počet pedagogických pracovníků 

(fyzický stav / přepočtený stav) 

195,203/184,798 130,735/122,754 
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Údaje o počtech žáků 

  

Údaj k 31. 8. 2019 
Údaj podle statistických výkazů  

pro školní rok 2019/20  

Počet žáků 944 999 

Počet tříd 40 40 

 

 

Prospěch žáků ve školním roce 2018/19 – 1. pololetí školního roku  
 
Počet 

žáků 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Neklasifikováni Vyloučeni 

Zanechali 

studia 

979 29 663 219 62 6 0 23 

 

 

Prospěch žáků ve školním roce 2018/19 – 2. pololetí školního roku  
 
Počet 

žáků 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Neklasifikováni Vyloučeni 

Zanechali 

studia 

944 47 812 85 0 0 0 26 

 

 

Chování žáků a docházka žáků ve školním roce 2018/19 

– 1. pololetí školního roku  
 

Počet žáků 
Snížený stupeň z chování 

Neomluvené hodiny 
2. stupeň 3. stupeň 

979 36 26 3 311 

 
 

Chování žáků a docházka žáků ve školním roce 2018/19 

– 2. pololetí školního roku  
 

Počet žáků 
Snížený stupeň z chování 

Neomluvené hodiny 
2. stupeň 3. stupeň 

944 34 17 2 341 
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Počet absolventů školy s maturitní zkouškou ve školním roce 2018/19 
 

Součást Počet absolventů 

Střední škola                            130 

Absolventi, kteří vykonali MZ  

později než 30. září  
0 

Celkem 130 

 

 

Počet absolventů školy se závěrečnou zkouškou ve školním roce 2018/19 
 

Součást Počet absolventů 

Střední škola 89 

Absolventi, kteří vykonali ZZ 

později než 30. září  
3 

Celkem 92 

 

 

Přijímací řízení (podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok 2018/19) 
 

Číslo a název oboru 
Počet uchazečů 

přihlášených přijatých 

23-45-M/01   Dopravní prostředky 

                      Diagnostika a opravy vozidel                      
48 39 

37-41-M/01   Provoz a ekonomika dopravy                     156 138 

41-45-M/01   Mechanizace a služby                                66 56 

39-41-L/01    Autotronik  64 61 

23-68-H/01    Mechanik opravář motorových  

                       vozidel 
117 86 

23-55-H/02    Karosář 35 35 

23-61-H/01    Autolakýrník 27 25 

37-52- H/01   Železničář  0 0 

33-59-H/01    Čalouník 3 0 

64-41-L/51     Podnikání 41 41 

Celkem 557 481 
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Kurzy k doplnění vzdělání  
 

Počet kurzů k doplnění základního vzdělání Počet absolventů ve školním roce 2019 

0 0 

 

 

Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu roku 2019   

Výsledek kontroly hospodaření  
 

Výsledek následné veřejnoprávní kontroly Krajského úřadu Plzeňského 

kraje 

 
V období od 21. 1. 2019 do 31. 1. 2019 byla zaměstnanci Plzeňského kraje zařazenými                  

do KÚPK, odboru ekonomického, 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 a § 2 

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

 

Místo kontroly: 

SPŠ dopravní Plzeň, Karlovarská 99 – sídlo příspěvkové organizace 

  

Předmět kontroly: 

 přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků 

 dodržování příslušných Směrnic RPK o zadávání veřejných zakázek, s ohledem 

na povinnost uveřejňovat údaje o veřejných zakázkách způsobem stanoveným Směrnicemi 

a platnou právní úpravou 

 dodržování povinností vyplývající ze zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Kontrolované období: 

Rok 2017/18 

 

Kontrolní zjištění: 

Nedostatky uvedené v protokolu č. j.: PK-EK/2376/17 se neopakovaly a byly napraveny, 

pouze nedostatky při přezkušování účetních dokladů (příjmy za servisní práce nebyly 

odváděny v souladu s vnitřní směrnicí organizace) a nedostatky v oblasti pokladních dokladů 

(servis práce Křimice, vyplácení odměn žákům) byly napraveny částečně – Směrnice bude 

aktualizována. 

 

Závěr: 

Souhrn zjištěných nedostatků 

Při následné kontrole bylo zjištěno, že nedostatky zjištěné při kontrole hospodaření byly 

napraveny, popřípadě se neopakovaly, s výjimkou nedostatku u odvodu příjmů za servisní 

práce, bude řešeno úpravou směrnice v roce 2019 stejně jako oblast odsouhlasení pohledávek. 

Při kontrole uveřejňování v registru smluv bylo zjištěno, že u některých smluv nebyla 

dodržena lhůta pro jejich zveřejnění 30 dnů podle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. 
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Výsledek kontroly České inspekce životního prostředí 
 

Dne 31. 1. 2019 byla zaměstnanci České inspekce životního prostředí provedena kontrola                 

na základě ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,                         

ve znění pozdějších předpisů a procesně se řídícím zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolním řádem), nestanoví-li jiný právní předpis jinak.  

 

Místo kontroly: 

Okolí Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň  

 

Předmět kontroly: 

Dodržování právních předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny, konkrétně na ochranu 

dřevin rostoucích mimo les na pozemcích p. č. 1274/14 a p. č. 1274/28 v k. ú. Bolevec 

 

Kontrolní zjištění: 

Dne 15. 1. 2019 provedla ČIŽP místní šetření v okolí SPŠ dopravní, Karlovarská 99, Plzeň. 

Před vstupem do SPŠD zjistila ČIŽP plošné kácení dřevin. Jednalo se celkem o tři místa, 

na nichž bylo provedeno kácení. Dle e-mailové zprávy z ÚMO 1 ze dne 16. 1. 2019 nebylo 

kácení dřevin na výše uvedených pozemcích ze strany SPŠD požádáno. 

 

Závěr: 

Souhrn zjištěných nedostatků 

Zjištěné skutečnosti považuje ČIŽP za porušení § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, neboť dřeviny jsou dle tohoto ustanovení chráněny proti ničení. 

Za přestupek dle ustanovení § 88 odst. 1 písm. c) byla uložena pokuta v příkazním blokovém 

řízení. 

 

 

Výsledek kontroly Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje 
 

Dne 20. 3. 2019 byla vrchním inspektorem PO provedena kontrola na základě ustanovení § 26 

odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) a c) zákona č. 133/1995 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb.,                     

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška                   

o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. A §1 odst. 1 a § 2 zákona č. 255/2012 

Sb. O kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 

  

Místo kontroly: 

Domov mládeže, Skrétova 29, 323 00 Plzeň 

Kontrolovaná pracoviště nebo prostory: společné prostory domova mládeže 

 

Předmět kontroly: 

Dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně: 

§ 4  - členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí 

§ 5 -  povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob 

§ 6 - povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob 

§ 15 – dokumentace požární ochrany 

a dále povinností vyplývajících ze souvisejících předpisů. 
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Kontrolní zjištění: 

 

Souhrn zjištěných nedostatků 

A. Začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí a ověření jeho 

správnosti -  právnická osoba provedla písemně začlenění provozovaných činností podle 

míry požárního nebezpečí podle § 4 zákona o požární ochraně do kategorie činností se 

zvýšeným požárním nebezpečím. Jako nedostatek v předložené dokumentaci bylo 

shledáno, že zde nebylo uvedeno jméno a odborná způsobilost zpracovatele, tím nebyla 

dodržena povinnost uvedená v § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně v návaznosti na § 40 

odst. 2 vyhlášky o požární prevenci. 

B. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany – bez závad 

C. Požární kniha – bez závad 

D. Provádění preventivních požárních prohlídek – bez závad 

E. Požární řád – bez závad 

F. Požární poplachové směrnice – jako nedostatek bylo shledáno, že zde nebylo uvedeno 

jméno a odborná způsobilost zpracovatele, tím nebyla dodržena povinnost uvedená v § 15 

odst. 1 zákona o požární ochraně v návaznosti na § 40 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci. 

G. Požární evakuační plán – bez závad 

H. Hasicí přístroje – bez závad 

I. Požárně bezpečnostní zařízení – bez závad 

J. Zařízení elektrické požární signalizace – bez závad 

K. Zařízení přetlakové ventilace – bez závad 

L. Nouzové osvětlení – bez závad 

M. Zařízení pro zásobování požární vodou – bez závad 

N. Požární dveře a funkční vybavení dveří – bez závad 

O. Elektrické zařízení – bez závad 

 

Závěr: 

Odstranění nedostatků z protokolu o kontrole č. j. HSPM – 1125-2/2019 ÚPP bylo odesláno 

datovou schránkou dne 2. 5. 2019 a nedostatky byly odstraněny. 

 

 

Výsledek z následné dohlídky spisové služby  

 
Dne 15. 5. 2019 byla odbornou archivářkou Magistrátu města Plzně, Úřad správních agend, 

odbor Archiv města Plzně provedena dohlídka spisové služby jako následná kontrola splnění 

požadavků z dohlídky 4. 3. 2016, č. j. MMP/055149/16. 

  

Místo kontroly: 

Okolí Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň  

 

Předmět kontroly: 

Ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech 

výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů. 
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Kontrolní zjištění: 

Spisový a skartační řád, účinnost od 11. 2. 2016 – doporučuje se jeho revize vzhledem 

k implementaci nařízení GDPR a elDAS a příloha č. 6 – Spisový a skartační plán (nutné 

sjednocení s ESSL). 

 

Vedení spisové služby – zjištěny určité nesrovnalosti u dvou spisů, kdy jeden z nich byl 

uzavřen dodatečně a v případě druhého spisu byl zjištěn rozpor mezi znakem dle spisového 

a skartačního plánu školy a znakem v ESSL. 

 

Závěr: 

Navrhovaná doporučení 

Do konce roku sjednotit spisový a skartační plán ve Spisovém řádu školy a ESSL GalateA, 

provést revizi jeho obsahu podle poskytnutého vzoru. Pokračovat v uzavírání vyřízených 

dokumentů a spisů ihned po vyřízení, následně v lednu provést ztvárnění sestavy Podací deník 

v modulu Spisovna SPŠD, provádět třídění dokumentů podle obsahu a spisového plánu 

v ESSL shodně s tříděním „papírových dokumentů“ podle agend s přidělením spisového 

a skartačního znaku, provádět skartační řízení v pravidelných intervalech, aby nedocházelo 

k hromadění dokumentů s prošlou skartační lhůtou (zejména s ohledem na GDPR). 

 

 

Výsledek kontroly Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje 
 

Dne 15. 5. 2019 byla vrchním inspektorem PO provedena kontrola na základě ustanovení § 26 

odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) a c) zákona č. 133/1995 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb.,                     

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška                   

o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. A §1 odst. 1 a § 2 zákona č. 255/2012 

Sb. O kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 

  

Místo kontroly: 

Domov mládeže II, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň 

Kontrolovaná pracoviště nebo prostory: společné prostory, zásahová cesta  

 

Předmět kontroly: 

Dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně: 

§ 4  - členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí 

§ 5 -  povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob 

§ 6 - povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob 

§ 15 – dokumentace požární ochrany 

a dále povinností vyplývajících ze souvisejících předpisů. 

 

V objektu byl dne 12. 5. 2019 nahlášen požár. Plamenným hořením a termickou degradaci 

došlo k zasažení dveří do kuchyňky a venkovní zdi budovy. Zplodiny hoření zasáhly prostory 

schodiště a chodeb. Dne 12. 5. 2019 byly vyšetřovatelem požáru učiněny úkony předcházející 

kontrole – byla pořízena fotodokumentace. 
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Kontrolní zjištění: 

 

Souhrn zjištěných nedostatků 

A. Začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí a ověření jeho 

správnosti – bez závad 

B. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany – bez závad 

C. Požární kniha – bez závad 

D. Provádění preventivních požárních prohlídek – bez závad 

E. Požární řád – bez závad 

F. Požární poplachové směrnice – jako nedostatek bylo shledáno, že zde nebylo uvedeno 

jméno a odborná způsobilost zpracovatele, tím nebyla dodržena povinnost uvedená v § 15 

odst. 1 zákona o požární ochraně v návaznosti na § 40 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci. 

G. Požární evakuační plán – bez závad 

H. Hasicí přístroje – prokázána provozuschopnost hasicích přístrojů, jejich umístění 

na viditelném místě, zavěšení a zajištění proti pádu. Nedostatky: doklady, informace 

prokazující skutečnou půdorysnou plochu podlaží nebyly předloženy – nutné                              

pro posouzení počtu hasicích přístrojů. Tím nebyla dodržena povinnost stanovená v § 5 

odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně. Dalším nedostatkem bylo zjištění, že na každém 

podlaží byl umístěn pouze jeden hasicí přístroj. Dle kvalifikovaného odhadu kontrolního 

orgánu a za pomoci měření plochy na veřejně přístupných internetových stránkách 

půdorysná plocha překračuje 450 m2. Počet hasicích přístrojů umístěných na jednotlivých 

podlažích v Domově mládeže II neodpovídal požadavkům stanoveným § 2 odst. 5 

vyhlášky o požární prevenci.  

I. Tlačítkové hlásiče – bez závad 

J. Zařízení přetlakové ventilace – bez závad 

K. Nouzové osvětlení – bez závad 

L. Zařízení pro zásobování požární vodou – bez závad 

M. Nezavodněné požární potrubí – bez závad 

N. Fyzickou kontrolou činností na uvedených pracovištích -  byly zjištěny nedostatky: 

zařízení pro zásobování požární vodou v 7. NP nebylo v době požáru volně přístupné, bylo 

zastavěné stojany na odpad, čímž nebyly vytvořeny podmínky pro hašení požáru a                     

pro záchranné práce, použitelnost vnitřních zásahových cest nebyla zajištěna – dveře ústící 

do zásahových cest a vně na všech NP nebyly volně průchodné a jednotlivá podlaží 

objektu nebyla číselně označena 

 

Závěr: 

Písemnou zprávu o odstranění nedostatků dle § 10 odst. 2 kontrolního řádu je kontrolovaná 

osoba povinna dodat do 10. 6. 2019. Tato zpráva byla dodána v písemné formě dopisem                      

ze dne 5. 6. 2019. 

 

 

Výsledek kontroly Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad 
 

Ve dnech 3. 9. 2019 – 19. 9. 2019 byla Územním odborem implementace programu České 

Budějovice – Plzeň provedena administrativní kontrola projektu Nebojte se řemesla. 

Vedoucím kontrolní skupiny byl Martin Karásek, členem kontrolní skupiny 

Viktorie Kantoříková, DiS.  Regionální rada regionu soudržnosti je kontrolním orgánem 

ve smyslu ust. § 2 písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů. Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly je vymezena 

ust. § 8a zákona o finanční kontrole. 
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Příjemce kontroly: 

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 1210, 323 00 Plzeň 

 

Předmět kontroly: 

Administrativní kontrola dokladů, které v souvislosti s doložením 4. monitorovací zprávy 

o zajištění udržitelnosti projektu pod č. j. RRRSJ 4058/2019 byly předloženy příjemcem 

dne 2. 9. 2019 na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. 

 

Kontrolní zjištění: 

V rámci administrativní kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla udělena žádná 

nápravná opatření. 

 

 

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

k informacím  
 

Rok 2019 
 

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 
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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 

Eset Endpoint Antivirus, 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 
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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 

Fenix - účetnictví pro EKO úsek školy 

AdmWin – program pro servis vozidel, skladové 

účetnictví a mzdy  

OKMzdy - program pro mzdovou účtárnu 

JASU PC výkaznictví - účetní program pro EKO úsek 

Abra - program pro agendu odborové organizace školy 

VIS Strava - program pro školní jídelnu 

Legislativa školy - zákony týkající se školství - vedení 

školy 

Účetní poradce - 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) 

SWRuckus Wireless ZoneDirector - program                                      

pro administraci WiFi sítě školy 
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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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Závěrečné hodnocení úkolů, pro které byla organizace zřízena 

 
Vážení přátelé, 

 

v tomto roce jsme dosáhli mnoha úspěchů. V Sokolově na regionálním veletrhu fiktivních 

firem obsadila firma Kardinál, s. r. o. 3. místo za stánek a na 25. ročníku Mezinárodního 

veletrhu fiktivních firem v Praze získala firma Rubín, s. r. o. 11. místo ze 123 firem 

v kategorii o nejlepší fiktivní firmu.  

 

Dalším úspěchem bylo umístění žáků v oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, 

zaměření Komplexní logistika v dopravně-logistické soutěži PR-DO-LOG 2019 v Břeclavi, 

které se účastní školy s dopravním zaměřením z celé České republiky. Družstvo školy získalo 

dvě první a dvě druhá místa. 

 

Obrovský úspěch jsme měli v celostátní soutěži Autoopravář junior 2019, konané v Mladé 

Boleslavi. Ze všech automobilních škol v České republice se náš žák oboru vzdělání Karosář 

umístil na 1. místě. Byl oceněn na akci České ručičky kraje v Brně, a to spolu s učitelem 

odborného výcviku panem Lukášem Štychem, který žáka na soutěž připravoval. Na skvělém              

2. místě se umístil žák oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel. Dobrými 

výsledky bylo i 6. místo mezi Autotroniky a 7. místo mezi Autolakýrníky.  

 

Dalšího významného úspěchu dosáhla škola v soutěži Řemeslo má zlaté dno. Žákyně druhého 

ročníku oboru vzdělání Čalouník získala Cenu odboru školství, mládeže a sportu Krajského 

úřadu Plzeňského kraje za svoji práci Žlutý sen – taburet. Dne 23. května 2019 převzali žáci 

za skvělé umístění v soutěžích v Techmanii Science Center ceny od náměstkyně hejtmana pro 

oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivany Bartošové a vedoucí odboru školstvím mládeže 

a sportu JUDr. Jaroslavy Havlíčkové MBA.  

 

Velice nás potěšilo, že v soutěži pod názvem Střední roku.cz, kterou pořádá Asociace 

studentů a absolventů, získala naše škola 1. místo v kategorii Plzeňský kraj. 

 

Oceněni byli také zaměstnanci školy. Mgr. Jana Bočková, učitelka českého a německého 

jazyka, postoupila do finále soutěže o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos. Bývalého ředitele 

školy Ing. Jiřího Svobodu vyznamenal Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství, mládeže a 

tělovýchovy v Senátu Parlamentu České republiky medailí 1. stupně za dlouholetou vynikající 

činnost.  

 

Usneseními Rady Plzeňského kraje byl rozpočet na rok 2019 postupně upraven                                              

na 12.235.769,19 Kč, a to včetně předfinancování a kofinancování projektů. 

 

Škola byla vybavena novými učebními pomůckami a technologiemi za celkem                              

5.021.805,39 Kč. Jednalo se o vybavení pracoviště praktického vyučování na  odloučeném 

pracovišti v Křimicích (například válcová zkušebna brzd, zvedáky), diagnostické zařízení a 

software z projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, nové technologie pro 

zrekonstruovanou školní jídelnu v Křimicích a Volkswagen transportér kombi pro přepravu 

žáků na soutěže, prezentační výstavy a různá školení.  

 

V tomto roce jsme ještě obdrželi investiční dar, a to dvě převodovky pro výuku v celkové 

hodnotě 121.000 Kč.  

 



20 

 

Hospodářský výsledek za rok 2019  byl kladný. Po zdanění činil 116 298,16 Kč. 

 

Můžeme konstatovat, že během roku 2019 organizace řádně realizovala všechny cíle,                        

ke kterým byla zřízena. Mnohé se nám sice podařilo, ale na řadě věcí ještě musíme zapracovat 

a využít tak svoje rezervy. 

 

Na závěr bych chtěla všem zaměstnancům a žákům poděkovat za to, že si plnili své 

povinnosti a snažili se zapojovat do mnoha akcí. Zároveň jim do nového roku přeji hodně 

zdraví, štěstí a pracovních i studijních úspěchů. 

 

 

Datum zpracování zprávy:              19. února 2020 

 

Datum projednání v Radě školy:        10. března 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Ing. Irena Nováková 

ředitelka školy 
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Zpráva o hospodaření za rok 2019 

 
a) příjmy za rok 2019 (v tis. Kč): 

 

Hlavní činnost
Doplňková 

činnost
CELKEM

Celkem příjmy 142 696 5 708 148 404

dotace na přímé výdaje 102 702 102 702

dotace na provozní výdaje  20 786 20 786

dotace na projekty 3 048 3 048

příjmy z pronájmu majetku 1 319 1 319

ostatní příjmy 14 400 14 400

příjmy z doplňkové činnosti 4 389 4 389

příjmy z fondů 1 760 1 760

 
 

 

b) výdaje za rok 2019 (v tis. Kč): 

 

z toho: 0

 přímé náklady hl.čin. a osobní N DČ 102 702 2 311 105 013

     na platy vč. UZ 33034,33049,33052,33073 74 098 1 522 75 620

     ostatní osobní náklady 700 193 893

     zákonné odvody + FKSP 26 700 583 27 283

     náhrady za nemoc + zák. poj. zaměstnanců 585 11 596

     náklady na učeb. pomůcky a učebnice 185 185

     přímé ONIV (mat.,cestovné, 

stravné,školení)
434 2 436

 - provozní náklady 40 840 2 435 43 275

     energie (plyn,teplo,el.energie,vodné,stočné) 9 776 1 466 11 242

     opravy a údržba nemovitého majetku 1 266 144 1 410

     odpisy majetku 6 768 0 6 768

     ostatní náklady   23 030 825 23 855

 

 

c) hospodářský výsledek dosažený za rok 2019 (v Kč):  

 

Hlavní činnost
Doplňková 

činnost
CELKEM

HV před zdaněním -839 757,80 962 493,50 122 735,70

Daň z příjmů -6 437,54 0,00 -6 437,54

HV po zdanění -846 195,34 962 493,50 116 298,16  
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d) návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 (v Kč): 

 

Fond odměn Fond rezervní Celkem 

23 000,00 93 298,16 116 298,16 

 

 

e)   přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí   

      (stav k 31. 12. 2019 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 

prostředk

ů na účtu 

FR 

Výkaz 

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

 1 446,98 1 446,98 18 786,34 18 786,34 5 498,65 5 498,65 
 

 

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 

1 802,15 1 764,18 37,97 

 

 

f) přehled stavu pohledávek k 31. 12. 2019 (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.1  

             

581 286,55 331 832,39 77 368,64 0 0 70 612,64 0 
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g) plnění závazných ukazatelů za rok 2019 (v Kč): 

 

Limit Skutečnost Rozdíl

přepočtený počet zaměstnanců 188,39 184,80 3,59

mzdové prostředky na platy vč. rozvoj. 

Programů (UZ 33034, UZ 33049, UZ 33052, 

UZ 33073)

74 098 038 74 098 038 0

mzdové prostředky – OON 700 000 700 000 0

ostatní  NIV vč. rozvoj. programů   (UZ 

33034, UZ 33049, UZ 33052, UZ 33073)
27 898 203 27 898 203 0

 

 

 

h) zpráva o použití prostředků na DVPP za rok 2019 (v Kč): 

 
Vzdělávání Počet pedagogických pracovníků Kč  

vedoucích pracovníků 2 4 500  

v oblasti cizích jazyků 0  

k prohl. odbornosti    

vychovatelé 

3  17 500 

k prohl. odbornosti učit. OV 6 45 520 

k prohl. odbornosti učitelé 16 30 425 

k prohl. odbornosti výchovní 

poradci 

  

Celkem 27 97 945 

 

 

ch) dotace poskytnuté ze SR prostřednictvím zřizovatele za r. 2019 (v Kč): 

 
Poskytnuto Využito Vráceno

UZ 33353 na platy, OON a ONIV 102 427 607 102 427 607 0

UZ 33049 podpora odborného vzdělávání  263 376 262 989 387

UZ 33076 mezikraj. rozdíly 2 990 2 990 0

UZ 33038 exelence středních škol  8 635 8 635 0

CELKEM 102 702 608 102 702 221 387
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i) fond investičního majetku (v Kč): 

 
 1. Tvorba Zůstatek k 1. 1. 2019 13 358 994,95

Tvorba (odpisy ú. 551) 6 768 405,25

Invest. přísp. zřizovatel 12 235 769,19

Zdroje celkem 32 363 169,39

2. Čerpání 

416.2100  investiční výdaje 11 911 621,75

416.2400 čerpání FI  na opravy 1 665 208,36

Čerpání celkem 13 576 800,11

3. Zůstatek k  31. 12. 2019 18 786 339,28  
 

 

 

V roce 2019 byl zřizovatelem původně schválen příspěvek na investice ve výši 6.000.000 Kč, 

1.000.000  Kč na rekonstrukci jídelny v Křimicích a 5.000.000 Kč na opravu 

vzduchotechniky stravovací část Karlovarská – II. etapa. Na tuto akci naše škola v roce 2019 

nechala upravit projektovou dokumentaci (obdrželi jsme v květnu 2019) a v srpnu 2019 bylo 

vydáno stavební povolení.  Poté byly podklady odeslány na Centrální nákup p. o.                           

k vysoutěžení zhotovitele. V termínu k 31. 12. 2019 bohužel nebylo vysoutěženo. Požádali 

jsme tedy zřizovatele o převod finančních prostředků do roku 2020, tento převod byl 

zřizovatelem schválen.  

 

Usneseními RPK byl rozpočet postupně upraven na celkovou výši 11.829.383,01 Kč + 

406.386,18 Kč UZ 33982 předfinancování a kofinancování projektů (celkem tedy 

12.235.769,19 Kč). 

 

V roce 2019 byl pořízen z investičních prostředků, respektive zařazen nový dlouhodobý 

investiční majetek celkem za 5.021.805,39 Kč. Jedná se o vybavení pracoviště praktického 

vyučování na  odloučeném pracovišti v Křimicích (válcová zkušebna brzd, zvedáky), 

diagnostické zařízení a SW z projektu POV, další vybavení pro praktické a teoretické 

vyučování, nová technologie pro rekonstruovanou školní jídelnu v Křimicích a Volkswagen 

transportér kombi pro přepravu žáků na soutěže, prezentační výstavy a různá školení. Škola 

v tomto roce ještě obdržela investiční dar, a to dvě převodovky pro výuku v celkové hodnotě 

121.000 Kč.  

 

Dalších více než 6.000.000 Kč bylo investováno do rekonstrukcí, respektive technického 

zhodnocení stávajícího majetku, zejména se jedná o rekonstrukci otopné soustavy, která řešila 

havarijní stav ve školním pavilonu B na Karlovarské, rekonstrukci elektroinstalace v 7. patře 

domova mládeže na Karlovarské (DMII), dále rekonstrukci plochých střech nad varnou a 

stravovací částí na Karlovarské a  další rekonstrukce, které řešily havarijní stav a ochranu 

majetku. V neposlední řadě proběhla významná a  nákladná modernizace a rekonstrukce 

kuchyně a jídelny v Křimicích.  

 

Vzhledem k potřebě dalších rekonstrukcí a oprav investičního charakteru byly vypracovány 

dokumentace na tyto projekty, které budou probíhat v následujícím období. Jedná se zejména 

o dodávku tepla a TUV pro SZŠ a VOŠ zdravotnickou, Plzeň, rekonstrukci osvětlení dílen 

v Křimicích, rekonstrukci a modernizaci sociálního zařízení školy a dílen V Křimicích, patní 

regulaci a výměnu termostatických ventilů na domově mládeže Skrétova (DMIV) a  

rekonstrukci sportovního areálu v Křimicích.  


