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Vážení přátelé, 

 

otevíráte stránky výroční zprávy Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, ve které 

bych Vás chtěla seznámit s děním na naší škole v roce 2020. 

Celý rok 2020 poznamenala veškerou naši práci pandemie viru SARS-CoV-2.                           

Na distanční výuku jsme byli nuceni přejít 11. března 2020. Ze dne na den se tak zásadně 

změnila práce všech zaměstnanců i vedení školy.  Byla urychleně stanovena pravidla                                 

pro distanční výuku, dále pravidla pohybu osob v prostorách školy, hygienická pravidla a 

další. Některé naše zaměstnankyně začali šít roušky pro ostatní zaměstnance školy a také jsme 

se podíleli na tisku komponentů k ochranným štítům na 3D tiskárnách pro Správu 

informačních technologií města Plzně.  

Pro potřeby distanční výuky jsme nejdříve museli zjistit, jak jsou žáci a pedagogové 

technicky vybaveni, a to včetně připojení kvalitního internetového připojení. Pro komunikaci 

se žáky byl používán nejčastěji modul Komens v Bakalářích, e-mail,  MS Teams a MS Forms 

v rámci Office 365. Zároveň s tím byly vytvořeny video-návody, které jsme umístili na 

youtube. Dořešit jsme museli například přístupové údaje (k Bakalářům a Office 365), 

vkládání příloh a mobilní aplikaci s komunikačním modulem Komens v Bakalářích.  

  Vedení školy nejen s vyučujícími komunikovalo pomocí e-mailů, telefonu, 

Messengeru a WhatsAppu. Perfektním a rychlým informačním prostředkem pro všechny se 

stal zejména školní facebook a instagram, případně stránky školy (hlavně zprávy z MŠMT, 

MZ ČR, KÚPK, KHS v Plzni a Plzeňského kraje).  

Do distanční výuky se zapojili všichni učitelé. Pokud neměli doma vhodné podmínky, 

tak dojížděli do práce. Každý pedagogický pracovník měl svůj notebook. Do konce pak ještě 

došlo k obměně zastaralé techniky a k nákupu dalších pomůcek pro distanční výuku, o které 

vyučující žádali (například grafické tablety, kamery). Od zřizovatele jsme na tuto techniku 

obdrželi 500 000 Kč. 

  V květnu 2020 se za zvýšených hygienických podmínek zúčastnili  žáci závěrečných 

ročníků dobrovolných konzultací ve škole i v dílnách. Konzultace proběhly dle předem 

připraveného harmonogramu a za přísných hygienických podmínek. Protože i žákům chyběl 

přímý kontakt s vyučujícími, byla docházka žáků celkem vysoká.     

 Školní rok 2019/20 byl i přes nepříznivou situaci zdárně ukončen. Bohužel stejná 

situace se opakovala i v novém školním roce. Školu jsme byli nuceni uzavřít již 5. října 2020, 

dílny praktického vyučování pak 19. října 2020. V prosinci 2020 se pak vrátily maturitní a 

závěrečné ročníky, ostatní pak na rotační výuku. 

Oproti předchozímu roku jsme naštěstí byli připraveni. Hned v září 2020 jsme 

provedli mezi žáky a rodiči dotazníkové šetření ohledně vybavení žáků počítači a notebooky. 

Z analýzy vyplynulo, že pouze dva žáci v Křimicích měli problémy, které si následně vyřešili. 

A během září 2020 se pedagogové a učitelé oborného výcviku účastnili školení zaměřeného 

zejména na aplikaci MS TEAMS.   

Distanční výuku po celý rok 2020 na Karlovarské řídil Mgr. Lukáš Feřt, zástupce 

ředitelky a v Křimicích Mgr. Martin Zíbar, správce informačních a komunikačních 

technologií.  

 I přes nepříznivou situaci jsme  realizovali téměř všechny naplánované projekty. 

Jedním z nich byl projekt Podpora odborného vzdělávání, který vyhlásil Plzeňský 

kraj. V rámci projektu se pracovalo v deseti kroužcích, uskutečnily se dva projektové dny a 

žáci absolvovali dvacet exkurzí. Projekt je zaměřen na spolupráci se základními školami a  

směřoval k získání uchazečů o studium na naší škole. Navíc umožnil modernizaci vybavení 

školy, a to především v oblasti diagnostiky automobilů, informačních technologií a 

vybudování fyzikální laboratoře. Finanční dotace byla vyčerpána ve výši 5 009 167,21 Kč. 

Projekt byl zahájen 1. ledna 2018 a  ukončen 31. prosince 2020. 
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Technické vzdělávání podpořil projekt Mladý technik – stavebnice Merkur. Žáci                    

ze základní školy navštěvovali kroužek konaný na naší škole od 1. října 2019 do března 2020. 

Cílem kroužku bylo osvojení základních motorických dovedností z oblasti konstrukce 

jednoduchých mechanických a elektronických součástek. 

Pedagogové, vychovatelé a žáci školy se zúčastňovali vzdělávacích aktivit v rámci 

neinvestičního projektu Šablony III (OP VVV). Jednalo se o účast na školeních dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků, CLIL, tandemovou výuku, sdílení zkušeností, stáže                    

u zaměstnavatelů, zapojení ICT technika do výuky, pro žáky je realizováno doučování a 

kluby. Díky projektu mohla na škole vzniknout pozice kariérového poradce, sociálního 

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

podporu ve výši 4 129 369 Kč. Tento projekt měl být ukončen v červnu 2021, ale díky 

pandemické situaci bude prodloužen až do 31. prosince 2021.  

Škola se zapojila i do aktivit na podporu prevence. Jednalo se o projekt „Zvol si 

správnou cestu“, který je financován zřizovatelem v rámci podpory preventivních aktivit a 

výchovy k toleranci. Dotace činila 20 000 Kč. 

V roce 2020 jsme se za podpory Plzeňského kraje zapojili do vzdělávacího projektu 

kopřivnické automobilky Tatra do škol. Zahájení projektu předcházela důležitá jednání                        

za účasti zástupců školy, Krajského úřadu Plzeňského kraje, Tatry Kopřivnice,  Správy a 

údržby silnic Plzeňského kraje a firmy Neva Group, s. r. o., Nýřany. Dne 12. února 2020 byla 

podepsána Smlouva o dodávce dílů pro montáž nákladního automobilu značky Tatra a                                 

o spolupráci při jeho montáži. Nákladním automobilem se pro účely projektu rozumí nákladní 

automobil značky TATRA Phoenix. V září 2020 byly do montážní haly školy v Křimicích 

převezeny jednotlivé díly Tatry. Následně bylo sedm vybraných žáků oboru vzdělání 

Mechanik opravář motorových vozidel a Autotronik spolu s učiteli odborného výcviku ve 

dnech 4. do  9. října  2020 proškoleno přímo v Tatře Kopřivnice.  Následovaly montážní 

práce za přítomnosti a odborného dohledu instruktorů z Tatry Kopřivnice. Po dokončení 

montáže Tatry a jejím odzkoušení bude slavnostně předána Správě a údržbě silnic Plzeňského 

kraje. První dohodnutý termín odevzdání byl stanoven na červen 2020. Bohužel díky 

pandemii byl několikrát odložen.   

Naše škola každoročně pořádá mnoho akcí, jako jsou například olympiády, besedy, 

přednášky, kurzy, exkurze a zaměstnanci se účastní mnoha prezentací, veletrhů, konferencí a 

školení. Bohužel rok 2020 nás díky pandemii v mnohém omezil. I přesto jsme dosáhli 

v soutěžích, které se konaly většinou on-line, dobrých výsledků. Informace o těchto soutěžích 

a o hospodaření školy si přečtete v závěrečném hodnocení úkolů, pro které byla organizace 

zřízena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Irena Nováková 

ředitelka školy 
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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 1850 

 

 

 

Místa poskytovaného vzdělání:    

 
Karlovarská 99, 323 00 Plzeň 

Průkopníků 290, 322 00 Plzeň-Křimice 

 

 

     

     

 

 

mailto:dopskopl@dopskopl.cz
mailto:skola@dopskopl-kr.cz
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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 servis silničních vozidel 

      

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

- letecké technologie (2.  – 4. ročník) 

- vnitrostátní a mezinárodní autodoprava  

- komplexní logistika  

- drážní a městská doprava 

- bezpilotní systémy (1. ročník) 

- manažer dopravy (1. ročník) 

 

3. 41-45-M/01 Mechanizace a služby 

- 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. a 3. ročník) 

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

3. 37-52-H/01 Železničář (3. ročník) 

4. 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: PMD1, PBD1, PLG1, PSD1,  PLD2, PLG2, PSD2, PLD3, PLG3,  PSD3, PLD4,  

PG4A PG4B,, PSD4 

Obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou: 

PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY 37-41-M/01 

Výuka 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, od 1. 10. 2020 bylo do ŠVP zapracovány změny souvisejícím s novým 

modelem maturitní zkoušky vyplývajícím s novely školského zákona č. 284/2020 Sb., 

s účinností od 1. října 2020 (tj. tak, aby byly platné již pro jarní zkušební období 2021). 

 

Třídy:  DP1, DP2, DP3, DP4 

Obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou: 

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

Výuka 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, 

od 1. 10. 2020 bylo do ŠVP zapracovány změny souvisejícím s novým modelem maturitní 

zkoušky vyplývajícím s novely školského zákona č. 284/2020 Sb., s účinností od 1. října 2020 

(tj. tak, aby byly platné již pro jarní zkušební období 2021). 

 

Třídy:  MP1A, MP1B, MPP2, MPP3,MPP4 

Obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou: 

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, od 1. 10. 2020 bylo do ŠVP zapracovány změny souvisejícím s novým 

modelem maturitní zkoušky vyplývajícím s novely školského zákona č. 284/2020 Sb., 

s účinností od 1. října 2020 (tj. tak, aby byly platné již pro jarní zkušební období 2021). 

 

Třídy: AT1A, AT1B, AT2A, AT2B, AT3, AT4 

Obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou:  

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, od 1. 10. 

2020 bylo do ŠVP zapracovány změny souvisejícím s novým modelem maturitní zkoušky 

vyplývajícím s novely školského zákona č. 284/2020 Sb., s účinností od 1. října 2020 (tj. tak, 

aby byly platné již pro jarní zkušební období 2021). 

 

Třídy: A1A, A1B, A2A, A2B, 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. 
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Třídy: K1, K2, KZ3 

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: L2, L3 

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: KZ3 

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 

2019/20 2020/21 

Dopravní prostředky 

Diagnostika a opravy vozidel 
23-45-M/01 264 68 79 

Provoz a ekonomika dopravy 

(denní studium) 
37-41-M/01 480 329 367 

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

Autotronik 39-41-L/01 312 131 161 

Karosář 23-55-H/02 102 44 39 

Autolakýrník 23-61-H/01 60  45 33 

Mechanik opravář 

motorových vozidel 
23-68-H/01 204 184 169 

Čalouník 33-59-H/01 36 7 0 

Železničář 37-52-H/01 60  16 7 

Podnikání 

(denní nástavbové studium) 
64-41-L/51 102 53 55 

Celkem  
 

 
1 884 999 1 032 

 

 

Doplňková činnost školy a školského zařízení 
 

Název doplňkové činnosti Realizovaná v roce 2020 

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

    - Ubytovací služby, Pronájmy prostor ano 

- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení,  

       včetně lektorské činnosti 
ne 

2. Hostinská činnost ano 

3. Provozování autoškoly ne 

4. Oprava silničních vozidel ne 

5. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů ano 

6. Zámečnictví, nástrojářství ano 

 

 

Údaje o zaměstnancích 
 

 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2020 

(fyzický stav / přepočtený stav) 

Z toho počet pedagogických pracovníků 

(fyzický stav / přepočtený stav) 

195,4773/186,3546 133,5392/125,9332 

 



10 

 

Údaje o počtech žáků 

  

Údaj k 31. 8. 2020 
Údaj podle statistických výkazů  

pro školní rok 2020/2021  

Počet žáků 691 1 032  

Počet tříd 40 42 

 

 

Prospěch žáků ve školním roce 2019/2020 – 1. pololetí školního roku  
 

Počet 

žáků 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Neklasifikováni Vyloučeni 

Zanechali 

studia 

970 35 681 175 71 8 0 41 

 

 

Prospěch žáků ve školním roce 2019/2020 – 2. pololetí školního roku  
 

 
Počet 

žáků 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Neklasifikováni Vyloučeni 

Zanechali 

studia 

958 71 834 50 0 3 0 37 

 

 

Chování žáků a docházka žáků ve školním roce 2019/2020 

– 1. pololetí školního roku  

 

Počet žáků 
Snížený stupeň z chování 

Neomluvené hodiny 
2. stupeň 3. stupeň 

970 18 24 2 927 

 
 

Chování žáků a docházka žáků ve školním roce 2019/2020 

– 2. pololetí školního roku  
 

Počet žáků 
Snížený stupeň z chování 

Neomluvené hodiny 
2. stupeň 3. stupeň 

958 7 4 762 
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Počet absolventů školy s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020 
 

Součást Počet absolventů 

Střední škola                            176 

Absolventi, kteří vykonali MZ  

později než 30. září  
0 

Celkem 176 

 

 

Počet absolventů školy se závěrečnou zkouškou ve školním roce 2019/2020 
 

Součást Počet absolventů 

Střední škola 117 

Absolventi, kteří vykonali ZZ 

později než 30. září  
6 

Celkem 107 

 

 

Přijímací řízení  (podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok 2019/2020) 
 

Číslo a název oboru 
Počet uchazečů 

přihlášených přijatých 

23-45-M/01   Dopravní prostředky 55 42 

37-41-M/01   Provoz a ekonomika dopravy                     208 154 

41-45-M/01   Mechanizace a služby                                47 39 

39-41-L/01    Autotronik  78 67 

23-68-H/01    Mechanik opravář motorových  

                       vozidel 
135 85 

23-55-H/02    Karosář 26 26 

23-61-H/01    Autolakýrník 10 0 

37-52- H/01   Železničář  0 0 

33-59-H/01    Čalouník 2 0 

64-41-L/51     Podnikání 57 57 

Celkem 618 470 

 

 

Kurzy k doplnění vzdělání  
 

Počet kurzů k doplnění základního vzdělání Počet absolventů ve školním roce 2020 

0 0 
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Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu roku 2020   

 

Kontrola Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad 
 

Dne 27. února 2020  byla Územním odborem implementace programu České Budějovice – 

Plzeň provedena fyzická kontrola projektu Nebojte se řemesla. Vedoucím kontrolní skupiny 

byl Martin Karásek, členem kontrolní skupiny Jana Nyergesová. 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. 

  

Příjemce kontroly: 

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň, pracoviště 

Průkopníků 290/9, Plzeň 5-Křimice + místo realizace projektu 

 

Předmět kontroly: 

Fyzická kontrola spočívající v porovnání deklarovaného stavu se stavem skutečným (kontrola 

souladu originálních dokladů s kopiemi, které byly na Úřad Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihozápad příjemcem kontroly předloženy v rámci monitorovací zprávy                                    

č. 1 – 4 o zajištění udržitelnosti projektu).  

 

Prvním kontrolním úkonem bylo předložení pověření o kontrole č. 8 s č. j. RRRSJ 844/2020 

dle ustanovení §5 odst. 2 kontrolního řádu,  posledním kontrolním úkonem ve smyslu                             

ust. § 12 písm. g) kontrolního řádu byla kontrola prostředků a zařízení prokazující dodržování 

pravidel pro publicitu na místě realizace projektu (kontrola viditelného umístění trvalé 

informační desky). 

 

Kontrolní zjištění: 

Nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla udělena žádná nápravná opatření. 

 

 

Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň-město 

 
Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň-město, Americká 28-30, Plzeň, oznámila 

dopisem ze dne 5. března 2020, č. j. 44006/037000/20/010/broolg, že dne 14. dubna 2020              

od 8:00 hodin provede v místě sídla školy kontrolu plnění povinností v nemocenském 

pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, a to za období od 1. května 2017 do konce posledního 

zúčtovaného období před dnem provedení kontroly. 

  

Příjemce kontroly: 

Střední průmyslová škola dopravní,  Plzeň, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň 

 

Kontrolní zjištění: 

Kontrola nebyla uskutečněna, nebyl oznámen důvod ani náhradní termín. 
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Kontrola Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad 

 
V období 1. 9. 2020 – 9. 9. 2020  byla Územním odborem implementace programu České 

Budějovice – Plzeň provedena administrativní kontrola projektu Nebojte se řemesla. 

Vedoucím kontrolní skupiny byl Ing. Vilém Kasl, členem kontrolní skupiny Barbora 

Matějková. 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. 

  

Příjemce kontroly: 

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň. 

 

Předmět kontroly: 

Předmětem administrativní kontroly byly doklady, které v souvislosti s doložením 

5. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pod č. j. RRRSJ 3358/2020 příjemce 

předložil dne 31. 8. 2020 na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.   

 

Prvním kontrolním úkonem, kterým byla kontrola zahájena, bylo doručení Oznámení                                 

o zahájení kontroly č. j.  RRRSJ 3359/2020, spolu se seznamem kontrolujících, dne 1. 9. 2020 

dle ust. § 5 odst. 2 kontrolního řádu. 

 

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ust. § 12 písm. g) kontrolního řádu, byla  kontrola 

pojištění majetku pořízeného z dotace provedená dne 9. 9. 2020.      

 

Kontrolní zjištění: 

Nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla udělena žádná nápravná opatření. 

 

 

Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 

 
Dne 29. 10. 2020  provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky, Regionální 

pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, sady 5. května 59, Plzeň 

kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností 

plátce pojistného. Kontrolu provedl zaměstnanec VZP ČR Karel Krumpos. 

  

Příjemce kontroly: 

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň, kontrola byla 

provedena na adrese Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský 

a Plzeňský kraj, sady 5. května 59, Plzeň. 

 

Předmět kontroly: 

Kontrola provedena z důvodu periodického plánu kontrol za období: 08/2016 – 09/2020,                       

data vyúčtování: 06. 09. 2016 – 20. 10. 2020 

a) dodržování oznamovací povinnosti 

b) stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného 

c) dodržování termínů splatnosti pojistného 

d) dodržování podávání přehledů o platbách pojistného 

 

 



14 

 

Kontrolní zjištění: 

a) Plátce byl upozorněn, že oznámení za příslušnou zdravotní pojišťovnu dle ust. § 10 zákona  

    č. 48/1997 Sb se provádí nejpozději do osmi dnů od vzniku oznamovací povinnosti. 

b) Kontrolou bylo zjištěno, že plátce stanovil vyměřovací základy a výři pojistného v souladu  

    s ust. § 2 a § 3 zákona č. 592/1992 Sb. 

c) Kontrolou bylo zjištěno, že plátce dodržuje termín splatnosti. 

d) Plátce plní povinnosti nejpozději v den splatnosti předat přehled o platbě pojistného. 

 

 

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

k informacím  
 

Rok 2020 
 

 

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 8.1 - operační systém 

Windows 10 – operační systém 

Windows Server 2019 Datacenter - serverový operační 

systém Karlovarská 

Windows Server 2016 Datacenter - serverový operační 

systém Křimice 

FreeBSD – poštovní server + router 

KANCELÁŘSKÝ SW – licence EES  
MS Office 2013 Proffesional - kancelářský balík Office  

MS Office 2016 Proffesional - kancelářský balík Office 

MS Office 2019 Proffesional - kancelářský balík Office 

MS Office 365 – v rámci EES pro studenty a učitele  
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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 2019 - CAD systém pro 3D 

modelování a kreslení  

Autodesk Inventor 2019 - CAD systém pro 3D 

modelování a kreslení  

Autodesk Mechanical Desktop 2019 - CAD systém pro 

2D modelování a kreslení  

Autodesk Mechanical Desktop 2019 - 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  

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 
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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 

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) 

SWRuckus Wireless ZoneDirector - program                                      

pro administraci Wi-Fi 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 
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Závěrečné hodnocení úkolů, pro které byla organizace zřízena  

 
Vážení přátelé, 

 

každý rok v závěru zprávy vždy uvádím úspěchy našich žáků v soutěžích. Žáci 

v tomto roce navštěvovali školu více distančně než prezenčně, přesto jsme se účastnili mnoha 

soutěží,     i když většinou on-line. 

Vybraní žáci oboru vzdělání Dopravní prostředky, zaměření Diagnostika a servis 

silničních vozidel a Provoz a ekonomika, zaměření Vnitrostátní a mezinárodní doprava 

reprezentovali školu na mezinárodní soutěži Robo-vozítko Plzeň 2020, která se konala                           

14. - 16. ledna 2020. V konkurenci čtrnácti dvoučlenných týmů z Německa, Chorvatska, Číny 

a Slovenska museli soutěžící prokázat jazykové schopnosti, protože prezentace probíhaly                      

v anglickém jazyce. Kromě toho se hodnotila jízda na čas, přesnost a i design vozítek. Žáci 

získali cenu Výzkumného centra nových technologií Západočeské univerzity v Plzni.  

V lednu 2020 jsme se stejně jako každý rok zapojili do Středoškolské futsalové ligy. 

První turnaj se konal v Rokycanech. Tam naši chlapci obsadili 1. místo a probojovali se dál. 

Další kola byla bohužel ovlivněna mimořádnou situací a neuskutečnila se, což pro nás byla 

velká škola vzhledem k tomu, že jsme měli šanci na výborné umístění. 

Žákyně třetího ročníku oboru vzdělání Mechanizace a služby, zaměření Požární 

prevence se umístila mezi prvními třemi v literární soutěži o cenu Filipa Venclíka a Literární 

kavárny DJKT. Slavnostní vyhlášení a čtení vítězných prací bylo z jara 2020 několikrát 

přesunuto a  nakonec se vzhledem k neutěšené hygienické situaci neuskutečnilo.   

            Jako každý rok, tak i v tomto roce, jsme se zúčastnili celostátní soutěže Logická 

olympiáda. Do krajského kola dne 3. února 2020 postoupili tři žáci.   

12. ročníku veletrhu fiktivních firem v Sokolově se dne 5. února 2020 zúčastnila 

také naše škola. Na veletrhu nás reprezentovaly dvě fiktivní firmy, a to Rubín, s. r. o. a                                 

Zodiak, s. r. o. - třídy PLD4, obor Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Letecké 

technologie a Dopravní služby v EU). Fiktivní firma Rubín, s. r. o. se umístila na stupni 

vítězů.  2. místo získala v kategorii nejlepší elektronická prezentace.  

I v roce 2020 jsme se zapojili do Technické olympiády Plzeňského kraje,                                        

která je vyhlašována v souladu se záměrem Plzeňského kraje o podpoře technického 

vzdělávání ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Soutěž se konala                                                                           

6. února 2020 na Západočeské univerzitě v Plzni. Naši školu  reprezentovaly dva týmy                      

oboru vzdělání  Autotronik s pracemi: „Snížení emisí obohacováním paliva vodíkem " a                          

„Chytrý semafor – rychlá křižovatka". V soutěži jsme získali 2. a 4. místo.  

 Skvělých výsledků dosáhli také žáci na krajské přehlídce projektů Enersol 2020                

dne 14. února 2020, kde řešili využívání obnovitelných zdrojů energie, opatření vedoucí                      

k energetickým úsporám a snižování emisí v dopravě. Ve svých kategoriích obsadili  

vynikající 1. a 3. místo s pracemi „Křižovatka – úspornější a bezpečnější“ a „Obohacování 

směsi paliva vodíkem“, čímž postoupili do celostátního kola, které se mělo konat v Hradci 

Králové. To však bylo z důvodu špatné epidemiologické situace zrušeno. 

 Vzhledem k epidemiologické situaci byl zrušen 26. ročník Mezinárodního veletrhu 

fiktivních firem v Praze, který se každoročně koná v březnu.  Místo něj uspořádalo Centrum 

fiktivních firem soutěž o nejlepší prezentaci, slogan a vizitku. Velký úspěch měla firma 

Zodiak, s. r. o., která obsadila 2. místo jak v soutěži o nejlepší slogan, tak o nejlepší vizitku. 

Další soutěží byl 23. ročník veletrh fiktivních firem Podzimní Příbram 2020,                      

který se konal  11. listopadu 2020 distančně přes aplikaci Microsoft Teams.                                    

Naši školu reprezentovaly fiktivní firmy: Trash, s. r. o., Zodiak, s. r. o., Ametyst, s. r. o. a                             

AgroGear, s. r. o. 
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Zastupovali je žáci čtvrtých ročníků, konkrétně ze tříd PG4A a PLD4 oboru vzdělání Provoz a 

ekonomika dopravy, zaměření Komplexní logistika a Provoz a ekonomika dopravy, zaměření 

Letecké technologie a Drážní a městská doprava. Firma Zodiak, s. r. o. obsadila v soutěži                     

o nejlepší logo a slogan 1. místo a firma Trash, s. r. o. obsadila 2. místo v soutěži o nejlepší 

reklamní spot.  

Žáci třetího ročníku oboru vzdělání Dopravní prostředky, zaměření Diagnostika a 

servis silničních vozidel se dne 9. prosince 2020 zúčastnili odborné soutěže Technika má 

zlaté dno. Úkolem bylo během pěti hodin čistého času sestrojit pomocí stavebnic Merkur                                                  

a Boffin nakladač a násypku s akustickou signalizací odebraného míčku.                                                 

Nakladač byl ve výsledku ovládán přes Wi-Fi aplikaci staženou do mobilního                                      

telefonu. Naši žáci úkol splnili za 3 hodiny a 25 minut a umístili se na krásném 2. místě. 

Odměnou byla pro každého poukázka na nákup elektroniky  v hodnotě 3 000 Kč. 

Také v roce 2020 naše škola spolupracovala s mnoha firmami. Nejvýznamnějším a 

dlouholetým partnerem je Škoda Auto, a. s. Díky podepsané smlouvě o spolupráci má škola 

možnost získat každoročně formou daru výukové vozidlo dle zadané konfigurace. Další 

učební pomůcky včetně automobilů získává škola za umístění v soutěži Autoopravář junior. 

Úsek praktického vyučování v roce 2020 takto získal do užívání celkem tři nehomologované 

automobily určené výhradně pro výuku a školení (Škoda Superb Combi 4 x 4, 2,0/200 kW a 

Škoda Octavia Combi 1,5 TSI). Další vůz je za vítězství našeho žáka ve finále celostátní 

soutěže Autoopravář Junior v kategorii Karosář, a to Škoda Scala 1,5/110 kW. Spolupráce 

nám přináší ale i další významnou pomoc ve formě poskytnutí výukových materiálů, které lze 

účelně využít i v současné době při distanční výuce. Dále v případě školení pedagogických 

pracovníků. Na konci roku 2020 to bylo např. třídenní školení na půdě školy věnované 

elektromobilitě.  

V roce 2020  byl zřizovatelem původně schválen příspěvek na stavební investice 

ve výši 2 500 000 Kč na rekonstrukci sociálního zařízení ve škole a dílnách v Křimicích, 

v průběhu roku došlo k několika  navýšením příspěvku na stavební investice. 

 Usnesením RPK č. 4666/20  byla škole schválena stavební dotace ve výši 7 800 288 Kč                            

na zpracování projektové dokumentace - Výměna střešní krytiny - Karlovarská 99 ve výši 

479 160 Kč, dále na dokončení generální opravy vzduchotechniky v kuchyni a sále        

Karlovarská 99 ve výši 3 681 128 Kč a 3 640 000 Kč na rekonstrukci topení domovů mládeže 

DM I. a II. na Karlovarské 99 (celkem 7 800 288 Kč). 

 Usnesením RPK 5070/20 byla schválena dotace na stavební investici ve výši                      

4 900 000 Kč na I. etapu rekonstrukce sportovního areálu v Křimicích. Celkem tedy naše 

škola na stavební investice od svého zřizovatele obdržela 15 200 288 Kč.  

 Dále bylo naší škole v průběhu roku 2020 schváleno poskytnutí příspěvku na strojní 

investici  ve  výši 1 900 000 Kč na zajištění projektu Postav si svůj náklaďák – postavení. Z  

důvodu špatné epidemiologické situace a uzavření škol však projekt nebyl v roce 2020 

dokončen. Montáž bude pokračovat v roce 2021.  

 Naše škola v roce 2020 investovala také z vlastních prostředků. Z těch 

významnějších akcí bych jmenovala nové osvětlení dílen v Křimicích (1 349 634 Kč), 

odsávání  výfukových plynů v dílnách v Křimicích (860 078 Kč), vybudování učebny 

diagnostiky Karlovarská (1 834 395 Kč),  rekonstrukce počítačové učebny PC 1 Karlovarská 

(572 675 Kč), výměna oken na DM II (2 350 910 Kč) a oprava střechy a střešních oken na 

domově mládeže ve Skrétově ulici (1 087 692 Kč). Nemálo finančních prostředků také bylo 

investováno do oprav a údržby majetku. I přes nepříznivou situaci měla naše škola za rok 

2020 kladný hospodářský výsledek.  Po zdanění činil 82 552,40 Kč. 

I přes nepříznivou situaci můžeme konstatovat, že během roku 2020 organizace řádně 

realizovala většinu cílů, ke kterým byla zřízena. Mnohé se nám sice podařilo, ale na řadě věcí 

ještě musíme zapracovat a využít tak svoje rezervy. 
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Na závěr bych chtěla všem zaměstnancům a žákům poděkovat za to, že si i v tak 

náročné době řádně plnili své povinnosti. Zároveň jim v roce 2021 přeji hlavně hodně zdraví, 

štěstí a pracovních i studijních úspěchů. 

 
 
 

Datum zpracování zprávy:               19. února 2021 

 

Datum projednání v Radě školy (on-line):        26. února 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Irena Nováková 

ředitelka školy 
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Zpráva o hospodaření za rok 2020 
 

a) příjmy za rok 2020 (v tis. Kč): 
 

  Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

Celkem příjmy 155 189 4 279 159 468 

dotace na přímé výdaje 118 165   118 165 

dotace na provozní výdaje   19 288   19 288 

dotace na projekty 1 000   1 000 

příjmy z pronájmu majetku    902 902 

ostatní příjmy 8 702   8 702 

příjmy z doplňkové činnosti   3 377 3 377 

příjmy z fondů 8 034   8 034 

 

b) výdaje za rok 2020 (v tis. Kč): 
 

  Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

Investiční 31 364   31 364 

Neinvestiční 155 669 3 684 159 353 

z toho:     0 

 přímé náklady hl. čin. a osobní N DČ 118 182 2 204 120 386 

     na platy vč. UZ 33038 83 853 1 576 85 429 

     ostatní osobní náklady 700 57 757 

     zákonné odvody + FKSP 30 246 561 30 807 

     náhrady za nemoc + zák. poj.  

     zaměstnanců 

753 9 762 

     náklady na učeb. pomůcky a  

     učebnice 

1 847   1 847 

     přímé ONIV (mat., cestovné,  

     stravné, školení) 

766 1 767 

 - provozní náklady 37 487 1 480 22 028 

     energie  

     (plyn, teplo, el.energie, vodné, stočné) 

8 273 1 078 9 351 

     opravy a údržba nemovitého  

     majetku 

5 428   5 428 

     odpisy majetku 7 244 5 7 249 

 

c) hospodářský výsledek dosažený za rok 2020 (v Kč):  
 

  Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

HV před zdaněním -502 076,64 594 949,21 92 872,57 

Daň z příjmů -10 320,17 0,00 -10 320,17 

HV po zdanění -512 396,81 594 949,21 82 552,40 

 

d) návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 (v Kč): 
 

Fond odměn Fond rezervní Celkem 

16 000,00 66 552,40 82552,40 
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e) přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí  

(stav k 31. 12. 2020 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   

 1 469,98 1 469,98 7 140,18 7 140,18 5 422,66 5 422,66 

 

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 

2 184,03 2 124,11 59,92 

 

 

f) přehled stavu pohledávek k 31. 12. 2020 (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  

      

114 153,72 104 553,72 9600 0 0 0 0 

 

 

g) plnění závazných ukazatelů za rok 2020 (v Kč):  
 

  Limit Skutečnost Rozdíl 

přepočtený počet zaměstnanců 186,53 186,35 0,18 

mzdové prostředky na platy vč. rozvoj. Programů 

(UZ 33034, UZ 33049, UZ 33052, UZ 33073) 
83 840 411 83 840 411 0 

mzdové prostředky – OON  700 000 700 000 0 

ostatní NIV vč. rozvoj. programů (UZ 33034, UZ 

33049, UZ 33052, UZ 33073) 
33 625 030 33 625 030 0 

 

h) zpráva o použití prostředků na DVPP za rok 2020 (v Kč):  
 

Vzdělávání Počet pedagogických pracovníků. Kč  

vedoucích pracovníků 6 50 190 

v oblasti cizích jazyků 1 980 

k prohl. odbornosti vychovatelé 2  26 300 

k prohl. odbornosti učit. OV 20 161 887 

k prohl. odbornosti učitelé 22 134 898 

k prohl. odbornosti výchovní poradci   

Celkem 51 374 255 
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ch) dotace poskytnuté ze SR prostřednictvím zřizovatele za r. 2020 (v Kč): 
 

  Poskytnuto Využito Vráceno 

UZ 33353 na platy, OON a ONIV 118 165 441 118 165 441 0 

UZ 14034 MVČR ochrana měkkých cílů   115 000 115 000 0 

UZ 33038 exelence středních škol   17 000 17 000 0 

CELKEM 118 297 441 118 297 441 0 

 

 

i) fond investičního majetku (v Kč): 
 

 1. Tvorba Zůstatek k 1. 1. 2020 18 786 339,28 

  Tvorba (odpisy ú. 551)  7 249 000,60 
MP 1.000.000,- Kč Invest. přísp. zřizovatel + Město Plzeň 18 124 288,00 

  Zdroje celkem 44 159 627,88 

2. Čerpání      

416.2100  investiční výdaje 31 516 671,57 

416.2400 čerpání FI  na opravy 5 502 772,40 

      

  Čerpání celkem 37 019 443,97 

3. Zůstatek k 31. 12. 2020 7 140 183,91 

 

 

 V roce 2020  byl zřizovatelem původně schválen příspěvek na stavební investice 

ve výši 2 500 000 Kč na rekonstrukci sociálního zařízení ve škole a dílnách v Křimicích, 

v průběhu roku došlo k několika  navýšením příspěvku na stavební investice. 

 Usnesením RPK č. 4666/20  byla škole schválena stavební dotace ve výši 7 800 288 Kč 

na zpracování projektové dokumentace - Výměna střešní krytiny - Karlovarská 99 ve výši 

479 160 Kč, dále na dokončení generální opravy vzduchotechniky v kuchyni a sále 

Karlovarská 99 ve výši 3 681 128 Kč a 3 640 000 Kč na rekonstrukci topení DM I a                            

DM II (celkem 7 800 288 Kč). 

 Usnesením RPK 5070/20 byla schválena dotace na stavební investici                                         

ve výši 4 900 000 Kč na I. etapu rekonstrukce sportovního areálu v Křimicích.  

Celkem tedy naše škola na stavební investice od svého zřizovatele obdržela 15 200 288 Kč.  

 Dále naší škole bylo v průběhu roku 2020 schváleno poskytnutí příspěvku na strojní 

investici  ve  výši 1 900 000 Kč na zajištění projektu Postav si svůj náklaďák. 

 Naše škola v roce 2020 investovala také z vlastních prostředků. Z těch významnějších 

akcí bych jmenovala nové osvětlení dílen v Křimicích (1 349 634 Kč), odsávání výfukových 

plynů v dílnách v Křimicích (860 078 Kč), vybudování učebny diagnostiky Karlovarská 

(1 834 395 Kč), rekonstrukce počítačové učebny PC 1 Karlovarská  (572 675  Kč), výměna 

oken na DM II (2 350 910 Kč), oprava střechy a střešních oken na domově mládeže                           

ve Skrétově ulici (1 087 692 Kč).  

 Dalších více než 5 502 000 Kč bylo investováno z fondu investičního majetku do oprav 

a údržby majetku (opravy a  údržba celkem cca 7 miliónů). 

 

 

 

 

 


