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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 2021. 
 
Také rok 2021 poznamenala veškerou naši práci pandemie viru SARS-CoV-2. Během 
celého roku jsme řešili neustálé změny, které se především týkaly pokynů k provozu 
škol (MŠMT ČR, MZ ČR, KHS a KÚPK). Dále jsme zajišťovali testování zaměstnanců 
a žáků, nákup ochranných pomůcek, vedení evidence a odesílání statistik. Navíc jsme 
na základě pokynů posílali žáky, třídy a zaměstnance do karantény. Zároveň jsme 
v některých případech žákům poskytovali distanční výuku. Naštěstí jsme neměli tak 
velký počet nakažených, abych byla nucena uzavřít celou školu. I přesto byl uplynulý 
rok těmi všemi činnostmi hodně narušen. 
 
I přes nepříznivou situaci jsme  realizovali téměř všechny naplánované projekty. Od 
ledna 2021 škola realizuje projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, který vyhlásil 
Plzeňský kraj. V rámci projektu se pracuje v devíti kroužcích, v roce 2021 se 
uskutečnilo i šest projektových dnů a žáci absolvovali sedm exkurzí. Byly 
zorganizovány i dvě soutěže pro žáky naší školy. Projekt je zaměřen na motivaci žáků 
SPŠD ke studiu zvolených oborů a spolupráci se základními školami, kdy se aktivitami 
snažíme o získání uchazečů o studium na naší škole. Navíc umožňuje modernizaci 
vybavení školy, a to především výukovými pomůckami a v oblasti výukových metod. 
Projekt bude ukončen v listopadu 2023.  
 
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 a  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 kvůli pandemické situaci bude prodloužen až do 
28. února 2022.  
 
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, který měl být realizován v jednom školním roce. 
Vzhledem k pandemii byl však zdárně dokončen až v roce 2021. 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. 
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. -  9. října  2020 
proškoleno přímo v Tatře Kopřivnice.  Následovaly montážní práce za přítomnosti 
a odborného dohledu instruktorů z Tatry Kopřivnice. Montáž byla dokončena až 
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29. dubna 2021. Následně byla v Kobitu Jičín osazena nástavbou a v Tatře Kopřivnice 
byly provedeny homologační úkony. Slavnostní předání Tatry Phoenix Správě 
a údržbě silnic Plzeňského kraje za účasti zástupců KÚPK, firem a škol se uskutečnilo 
dne 7. září  2021 na odloučeném pracovišti v Křimicích. Cílem projektu Tatra do škol 
bylo podpoření technického vzdělávání a zapojení teorie do praxe. Tento projekt 
budeme realizovat také ve školním roce 2021/22. 
 
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 2021 nás kvůli 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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1 Charakteristika školy 
 
Škola je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení ze dne 1. 1. 2005. 
 

1.1 Název organizace 
 

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 
Adresa:   Karlovarská 99, Plzeň, PSČ 323 00     
Právní forma:  Příspěvková organizace dle zákona č.250/2000 Sb. 
Zřizovatel:  Plzeňský kraj 
Právní forma:  Kraj, IČ 70890366 
Adresa:   Škroupova 18, 301 00 Plzeň 
IZO:    610100530 
IČ:    69457930 
 

1.2 Kontakty 

1.2.1 Ředitelka školy 

 
Ing. Irena Nováková, Toužimská 10, 323 00 Plzeň,  
tel.: 371 657 170 

1.2.2 Zástupci ředitelky 

Ing. Jaroslav Kašpar  tel.: 377 822 314 
Ing. Jana Benešová tel.: 371 657 171 
Mgr. Lukáš Feřt  tel.: 371 657 172 
Ing. Vladimír Baxa  tel.: 377 822 310, kl. 178, 603 510 400 
Mgr. Jan Mojžíš – DM  tel.: 371 657 173 
Pavel Andrle – DM  tel.: 723 563 476 (od 1. 9. 2021) 

telefon:  371 657 111, 377 822 310 
e-mail:   spsdplzen@spsdplzen.cz 
   krimice@spsdplzen.cz 
www stránky: www.spsdplzen.cz 
 

Součásti školy: 
 

Název školy IZO součásti Kapacita 

Střední škola 110100549 2 080 

Domov mládeže 110100565 819 

Školní jídelna 110100573 1 700 

 
Místa poskytovaného vzdělání: 
 
Karlovarská 99, 323 00 Plzeň 
Průkopníků 290, 322 00 Plzeň-Křimice 
  

mailto:spsdplzen@spsdplzen.cz
mailto:krimice@spsdplzen.cz
http://www.spsdplzen.cz/
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1.3 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 

- Letecké technologie (3. a 4. ročník) 
- Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava  
- Komplexní logistika 
- Bezpilotní systémy (1. a 2. ročník) 
- Manažer dopravy (1. a 2. ročník) 

3. 41-45-M/01 Mechanizace a služby 
- Požární prevence 

 
Obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou s možností získání výučního listu  
(1. až 4. ročník): 
(výuka probíhá dle RVP) 

1. 39-41-L/01 Autotronik 
 
Obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou (1. až 3. ročník): 
(výuka probíhá dle RVP) 
 
1. 23-61-H/01 Autolakýrník (1. a 2. ročník) 
2. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 
3.  23-55-H/02 Karosář 
4. 26-57-H/01 Autoelektrikář (1. ročník) 
 
Nástavbový obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (1. až 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, PBD2, PLG2, PSD2, PMD2, PLD3, PLG3, PSD3, PLD4, 
PLG4, 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. května 2008 pod č. j. 6 907/2008-23 s platností 
od 1. září 2008 ve znění pozdějších předpisů. Od 1. října 2020 byly do ŠVP 
zapracovány změny související s novým modelem maturitní zkoušky vyplývajícím 
z novely školského zákona č. 284/2020 Sb., s účinností od 1. října 2020 (tj. tak, aby 
byly platné již pro jarní zkušební období 2021). ŠVP jsou rozpracované dle jednotlivých 
zaměření, zachovávají jednotné vzdělávání ve všeobecných předmětech, struktura 
odborných předmětů je koncipována s ohledem na konkrétní zaměření. 

Třídy:  
DP1, DP2, DP3, DP4 

Obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou:  

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 23–45–M/01 

Výuka probíhá podle ŠVP Diagnostika a servis motorových vozidel, vypracovaného 
na základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. června 2007 pod č. j. 12 698/2007-
23 s platností od 1. září 2007 ve znění pozdějších předpisů. Od 1. října 2020 byly do 
ŠVP zapracovány změny související s novým modelem maturitní zkoušky vyplývajícím 
z 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, MP3A, MP3B, MPP4 

Obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou:  

MECHANIZACE A SLUŽBY 41-45-M/01 

Výuka probíhá podle ŠVP Mechanizace a služby, vypracovaného na základě RVP, 
který vydalo MŠMT ČR dne 28. června 2007 pod č. j. 12 698/2007-23 s platností od 
1. září 2007 ve znění pozdějších předpisů. Od 1. října 2020 byly do ŠVP zapracovány 
změny související s novým modelem maturitní zkoušky vyplývajícím z novely 
školského zákona č. 284/2020 Sb., s účinností od 1. října 2020 (tj. tak, aby byly platné 
již pro jarní zkušební období 2021).  
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Třídy:  
AT1A, AT1B, AT2A, AT2B, AT3A, AT3B, AT4 
 
Obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou:  
 
AUTOTRONIK 39 – 41 – L/01 
 
Výuka probíhá s účinností od 1. září 2017 podle ŠVP Autotronik, vypracovaného na 
základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. srpna 2007 pod č. j. 12 698/2007-23. 
Od 1. října 2020 byly do ŠVP zapracovány změny související s novým modelem 
maturitní zkoušky vyplývajícím z 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 zakončený závěrečnou zkouškou:  

 
MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23 – 68 – H/01 
 
Výuka probíhá s účinností od 1. září 2018 podle ŠVP Automechanik, vypracovaného 
na základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. června 2007 pod č. j. 12 698/2007-
23. 
 
Třídy:  
K1, K2, K3 
 
Obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou:  
 
KAROSÁŘ 23–55–H/02  
 
Výuka probíhá s účinností od 1. září 2018 podle ŠVP Autoklempíř vypracovaného na 
základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. května 2008 pod č. j. 6 907/2008-23. 
 

Třídy:  
L1, L2 
 
Obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou:  
 
AUTOLAKÝRNÍK 23–61–H/01 
 
Výuka probíhá s účinností od 1. září 2018 podle ŠVP Autolakýrník vypracovaného na 
základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. května 2008 pod č. j. 6 907/2008-23. 
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Třídy:  
E1 
 
Obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou:  
 
AUTOELEKTRIKÁŘ 26–57–H/01 
 
Výuka probíhá s účinností od 1. září 2021 podle ŠVP Autoelektrikář vypracovaného 
na základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. května 2008 pod č. j. 6 907/2008-23. 
 

Třídy:  
N1A, N1B, N2 
 
Obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou:  

 
PODNIKÁNÍ (denní nástavbové studium) 64–41–L/51  
 
Výuka probíhá s účinností od 1. září 2019 podle ŠVP Podnikání vypracovaného na 
základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 6. května 2009 pod č. j. 9325/2009-23. 
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1.4 Přehled všech oborů vzdělání 
 

Kód oboru Název oboru 
 

Schválená 
kapacita 

Vyučován ve 
školním roce 

2020/21 2021/22 

41-45-M/01 Mechanizace a služby 264 122 153 

23-45-M/01 Dopravní prostředky 264 79 96 

37-41-M/01 
Provoz a ekonomika 
dopravy 

480 367 382 

39-41-L/01 Autotronik 312 161 188 

23-68-H/01 
Mechanik opravář 
motorových vozidel 

204 169 158 

23-55-H/02 Karosář 102 39 49 

23-61-H/01 Autolakýrník 60 33 39 

26-57-H/01 Autoelektrikář 102  0 22 

37-52-H/01 Železničář 60 7 0 

64-41-L/51 Podnikání 102 55 67 

Celkem  1 950 1 032 1 154 

 

2 Doplňková činnost školy a školského zařízení 
 

Název doplňkové činnosti Realizovaná v roce 2021 

1. Výroba, obchod a služby (neuvedené v př. 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 ano 

4. Oprava silničních vozidel ne 

5. Opravy ostatních dopravních prostředků 
a pracovních strojů 

ano 

6. Zámečnictví, nástrojářství ano 

 

 

3 Údaje o zaměstnancích 
 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2021 (fyzický stav/přepočtený stav) 

Z toho počet pedagogických 
pracovníků (fyzický/přepočtený) 

202/191,597 141/131,353 
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4 Údaje o žácích 
 

4.1 Počty žáků 
 

 
Údaj k 31. 8. 2021 

Údaj podle statistických výkazů 
pro školní rok 2021/2022 

Počet žáků 734 1 154 

Počet tříd 32 46 

 

4.2 Prospěch žáků ve školním roce 2020/2021 – 1. pololetí školního roku 
 

Počet 
žáků 

Prospěli 
s vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Neklasifikováni Vyloučeni 
Zanechali 

studia 

1 025 70 781 122 50 2 0 11 

 

4.3 Prospěch žáků ve školním roce 2020/2021 – 2. pololetí školního roku 

 
Počet 
žáků 

Prospěli 
s vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Neklasifikováni Vyloučeni 
Zanechali 

studia 

1 008 104 826 78 0 0 0 21 

 

4.4 Chování a docházka ve školním roce 2020/2021 – 1. pololetí školního 
roku 

 

Počet žáků 
Snížený stupeň z chování Neomluvené 

hodiny 2. stupeň 3. stupeň 

1 025 9 7 1 518 

 

4.5 Chování a docházka ve školním roce 2020/2021 – 2. pololetí školního 
roku 

 

Počet žáků 
Snížený stupeň z chování Neomluvené 

hodiny 2. stupeň 3. stupeň 

1 008 9 8 1 412 

 

4.6 Počet absolventů školy s maturitní zkouškou ve školním 
roce 2020/2021 

 
 

Součást Počet absolventů 

Střední škola 192 

Absolventi, kteří konali MZ později než 
30. září 

0 

Celkem 192 
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4.7 Počet absolventů školy se závěrečnou zkouškou ve školním 
roce 2020/2021 

 
 

Součást Počet absolventů 

Střední škola 78 

Absolventi, kteří konali ZZ později než 
30. září 

8 

Celkem 86 

 
 

5 Údaje o přijímacím řízení 
 
 

(podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok 2021/2022) 
 
 

6 Kurzy k doplnění vzdělání 
 

Počet kurzů k doplnění základního 
vzdělání 

Počet absolventů ve školním roce 
2021 

0 0 

 
  

Kód oboru Název oboru 

Počet absolventů 

přihlášených přijatých 

23-45-M/01   Dopravní prostředky 60 48 

37-41-M/01   Provoz a ekonomika dopravy 199 151 

41-45-M/01   Mechanizace a služby 77 59 

39-41-L/01   Autotronik 83 74 

23-68-H/01   Mechanik opravář motorových vozidel 133 80 

23-55-H/02   Karosář 26 26 

23-61-H/01   Autolakýrník 24 24 

26-57-H/01   Autoelektrikář 34 30 

33-59-H/01   Čalouník 2 0 

64-41-L/51   Podnikání 51 51 

Celkem  689 543 
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7 Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu 
školního roku 

 

7.1 Státní dozor SME: Kontrola SME 
 
Kontrola byla zahájena dne 9. 12. 2021 předložením pověření k výkonu SOD 
kontrolované osobě. Státní odborný dozor nad činností provozovatele stanice měření 
emisí vykonali ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, pověření zaměstnanci Ing. Leona Polanecká – vedoucí kontrolní skupiny 
a Kamil Vlk – člen kontrolní skupiny. 
  
Příjemce kontroly: 
SME č. 54.05.15, jejímž provozovatelem je právnická osoba Střední průmyslová škola 
dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň, provozovna SME  Průkopníků 290/9, 
Plzeň-Křimice, vedoucí SME Pavel Riedl KTE 01537. 
Povinné osoby – kontrolní technici, kontrolní technik SME – osvědčení KTE 01537. 
 
Předmět kontroly: 
Namátková kontrola plnění povinností a podmínek stanovených zákonem 
a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 211/2018 Sb., o technických 
prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s prováděním měření 
emisí vozidel a s provozováním SME v souladu s §81 odst. 1 zákona.   
 
Kontrolní zjištění: 
Kontrolovaná osoba byla vyzvána k předložení dokladů – oprávnění k provozování 
stanice měření emisí, předpisu o vnitřní organizační struktuře a systému vnitřní 
kontroly, osvědčení kontrolních techniků, doklady o právním vztahu k osobám, které 
jsou držitelé profesního osvědčení. Dále byl předložen seznam přístrojů a vybavení 
SME a doklady o kalibraci nebo ověření měřidel a knihy evidence ochranných nálepek. 
Kontrolující pracovníci provedli namátkovou kontrolu protokolů o měření vozidel 
a namátkovou kontrolu kvality měření. 
 
Závěr z kontroly: 
Nebyly zjištěny žádné závady. SME je provozována v souladu s vydaným oprávněním 
a osvědčením k provozování stanice měření emisí. Nebyly zjištěny žádné nedostatky 
při kontrole dodržování povinností a postupů daných platnými právními předpisy. 
Nebyla uložena žádná nápravná opatření. 
 
 
 

8 Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím v roce 2021 

 
 

Počet podaných žádostí o 
informace celkem 

0 

z toho důvodných 0 
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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 
 

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 
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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 
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 
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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 

z toho důvodných 0 

z toho částečně důvodných 0 

z toho nedůvodných 0 

Důvod podání stížností 
podaných podle § 16a 

0 

Popis stížností podané podle 
§ 16a 

0 

Vyřízení stížností 0 

Další informace vztahující se 
k uplatňování zákona 
106/1999 Sb. 

0 
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9 Závěrečné hodnocení úkolů, pro které byla organizace 
zřízena 

 
Vážení přátelé, 
 
každý rok v závěru zprávy uvádím úspěchy našich žáků v soutěžích. Bohužel mnoho 
soutěží se z důvodu nepříznivé epidemiologické soutěže buď vůbec nekonalo, nebo 
se konalo on-line. 
 
Dne 11. února 2021 se dva žáci ze třetího ročníku oboru vzdělání Autotronik zúčastnili 
Technické olympiády Plzeňského kraje. Žáci úspěšně prezentovali on-line svoji práci 
a obsadili jedno místo ve čtvrté kategorii. 
 
Vybraní žáci oboru vzdělání Dopravní prostředky, zaměření Diagnostika a servis 
silničních vozidel reprezentovali školu na mezinárodní soutěži Robo-vozítko 
Plzeň 2021, která se konala 16. února 2021 on-line formou za splnění epidemických 
podmínek, stanovených v jednotlivých státech. V konkurenci jedenácti dvoučlenných 
týmů Německa, Chorvatska a Slovenska museli soutěžící prokázat jazykové 
schopnosti, protože prezentace probíhaly v anglickém jazyce. Kromě toho se hodnotila 
jízda na čas, přesnost  i design vozítek. 
 
Do celostátní soutěže Ekonomická olympiáda se zapojila většina žáků naší školy. 
Do krajského kola konaného dne 16. března 2021 postoupilo 7 žáků. 
 
I v roce 2021 jsme se zapojili do Turnaje tříd ve finanční gramotnosti v on-line hře 
FinGR Play, který se konal v týdnu  od 22. do 28. března 2021. Z naší školy soutěžilo 
celkem 15 tříd z oborů vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, Mechanizace a služby 
a Dopravní prostředky. Nejlepšího výsledku dosáhla třída PSD2 oboru vzdělání Provoz 
a ekonomika dopravy, zaměření Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava. Tato třída 
obsadila 9. místo z celkového počtu 84 tříd z celé ČR. Nejlepšího výsledku dosáhl 
jeden žák ze stejné třídy, který obsadil 6. místo z celkového počtu 1 179 žáků z celé 
České republiky. 
 
Projekt Moje vize nula – studenti pro bezpečné silnice byl završen soutěží žákovských 
prací, které řeší zvýšení bezpečnosti silniční dopravy. Žákyně ze čtvrtého ročníku 
oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní logistika se umístila 
na 5. místě celostátního finále 2. ročníku soutěže. Ocenění s finanční výhrou si žákyně 
převzala v Praze dne 29. června 2021. 
 
Začátkem listopadu 2021 se v hale Lokomotivy, Plzeň konalo okresní kolo 
basketbalového turnaje středních škol. Dívky ve velké konkurenci vybojovaly krásné 
3. místo. Chlapcům se bohužel ani přes velké bojovné nasazení nepodařilo postoupit 
do konečné fáze turnaje.  
 
Dne 16. listopadu 2021 uspořádala naše škola úvodní kola Středoškolské futsalové 
ligy. Chlapci skončili na konečném 3. místě a dál už nepostoupili.  Dívky si  celkovým 
2. místem zajistily postup do Divizního finále Západní Čechy, kde skončily na 4. místě 
ze šesti družstev.   
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Úspěchy, stejně jako každý rok, slavily fiktivní firmy. I přes nelehkou epidemiologickou 
situaci se naše škola zúčastnila   26. mezinárodního on-line veletrhu fiktivních firem, 
který se konal distanční formou ve dnech 17. a 18. března 2021. Fiktivní firmy 
AgroGear, s. r. o (žáci třídy oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření 
Letecké technologie  Drážní a městská doprava) a Trash, s. r. o. (žáci třídy oboru 
vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní logistika) se v kategorii                              
o Nejlepší prezentaci firmy umístily mezi 20 nejlepšími firmami z celkového počtu 
74 soutěžících. Ještě lepšího úspěchu dosáhla firma Zodiak, s. r. o. v kategorii 
o Nejlepší obchodní leták on-line veletrhu 2021, kterou měla pod záštitou Metropolitní 
univerzita Praha. Firma obsadila krásné 5. místo.  
 
Žáci čtvrtých ročníků oboru Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní 
logistika, Letecké technologie a Drážní a městská doprava se ve dnech 
9. a 10. listopadu 2021 zúčastnili 24. ročníku regionálního veletrhu fiktivních firem 
Podzimní Příbram, který pořádá Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. 
Jednalo se o fiktivní firmy Zodiak, s. r. o., Ametyst, s. r. o. a  Agrogear, s. r. o. 
Na letošním ročníku reprezentoval naši školu vzorně žák Petr Šnebergr, který obdržel 
zvláštní cenu veletrhu za nejlepšího prodejce veletrhu. Toto ocenění bylo velikým 
úspěchem, protože na veletrhu se prezentovalo celkem  17 fiktivních firem a 20 firem 
z celého regionu vystavovalo svoje zboží.  

 
Ve dnech 8. až 9. prosince 2021 se uskutečnil  26. ročník veletrhu fiktivních firem 
Vánoční Plzeň. Už podruhé se vzhledem k epidemické situaci konal distanční formou. 
Pozvání přijalo celkem 34 fiktivních firem z Plzně, Mostu, Písku, Mariánských Lázní, 
Hořovic, Domažlic, Příbrami a Žatce.  
 
V rámci našeho veletrhu jsme vyhlásili několik soutěžních kategorií, a to soutěž 
o nejlepší elektronickou prezentaci s komentářem, nejlepší reklamní spot, nejlepší 
firemní katalog, nejlepší vizitku, nejlepší logo a slogan a také on-line hru ekonomických 
znalostí v aplikaci Kahoot! Odborná porota složená z odborníků a také z pedagogů 
naší školy měla velmi nelehký úkol: vyhodnotit jednotlivé kategorie. 
Dne 9. prosince 2022 dopoledne proběhla v prostředí MS Teams nejprve online hra 
ekonomických znalostí a později také samotné vyhlášení výsledků veletrhu. 
 
Fiktivní firma Zodiak, s. r. o. ze třídy PLG4, obor Provoz a ekonomika dopravy, 
zaměření Komplexní logistika obsadila v kategorii o nejlepší elektronickou prezentaci 
s komentářem 2. místo a v kategorii     o nejlepší firemní katalog 3. místo. Fiktivní firma 
Ametyst, s. r. o. ze třídy PLD4, obor Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Drážní 
a městská doprava vyhrála on-line hru ekonomických znalostí a obsadila 3. místo 
v soutěži o nejlepší elektronickou prezentaci s komentářem. Poděkování za to, že 
mohl veletrh fiktivních firem opět proběhnout, patří také Krajskému úřadu Plzeňského 
kraje, který náš veletrh finančně podpořil a přispěl na věcné ceny pro vítěze 
jednotlivých kategorií. 
 
Žáci školy se kromě krajských, celorepublikových a mezinárodních soutěží účastnili 
také mnoha soutěží školních.  
 
Také v roce 2021 spolupracovala naše škola 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 
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konfigurace. Přírůstkem do flotily této značky je Škoda Karoq 4 x 4, 2,0/140 kW. 
Do Křimic byl dopraven spolu s PHEV baterií, která poslouží při výuce elektromobility. 
Za tím účelem přibyly v závěru roku do dílen ještě dva elektromobily: Škoda Enyaq iV 
(50 Ah/109 kW) a Škoda E-citigo (61 Ah/36,8 kW). Podobnou smlouvu jsme uzavřeli 
se společností KIA MOTORS CZECH, s. r. o. Na jejím základě škola získala výukový 
automobil KIA Sorento, typ XM, 2,2 CRDi. Od společnosti Hyundai Motor 
Manufacturing Czech, s. r. o. jsme na základě smlouvy dovezli vozidlo Hyundai Tucson 
s řízením na pravé straně. Získané automobily nesmí být využity k jiným než výukovým 
účelům.  
 
V roce 2021 byl zřizovatelem původně schválen příspěvek na stavební investice 
ve výši 10 000 000 Kč, a to v rozdělení 5 000 000 Kč na výměnu střešní krytiny 
Karlovarská, 1 000 000 Kč na šatny praktického vyučování v Křimicích a 4 000 000 Kč 
na koupelny a WC v domově mládeže Karlovarská – I. etapa.  
 
V průběhu roku došlo k několika  navýšením příspěvku na stavební investice. 
Usnesením RPK č. 362/21  byla škole schválena stavební dotace ve výši 5 000 000 Kč 
na II. etapu výstavby hřiště v Křimicích, dalším usnesením RPK č. 469/21 byly 
navýšeny investiční prostředky o 234 571 Kč na zpracování projektové dokumentace 
na horkovodní přípojku SZŠ a VOŠ, Plzeň. Další investiční prostředky škola obdržela 
usnesením RPK č. 583/21, a to ve výši 3 500 000 Kč na rekonstrukci elektroinstalace 
v domově mládeže. Závěrem roku 2021 byl ještě škole schválen usnesením                             
RPK č. 1357/21 investiční příspěvek ve výši 25 860 716 Kč na rekonstrukci vnitřních 
prostor DM I. Celkem tedy naše škola na stavební investice od svého zřizovatele 
obdržela 45 472 581 Kč. 
 
Dále naší škole bylo v průběhu roku 2021 schváleno usnesením RPK č. 878/21 
poskytnutí příspěvku na strojní investici ve  výši 520 000 Kč na zajištění projektu Tatra 
do škol a na nákup osobního automobilu. V závěru roku jsme obdrželi 170 000 Kč na 
nákup ohýbačky do dílen (usnesením RPK č. 1460/21). 
  
Naše škola v roce 2021 investovala také z vlastních prostředků, téměř 4 000 000 Kč 
byly vynaloženy na opravy a udržování (malování, výměna podlahových krytin, servis 
výtahů, revize zařízení a další). Z investičních prostředků byla zadána projektová 
dokumentace – stavební úpravy objektu bývalé sauny v Křimicích za účelem 
vybudování střediska autoškoly (115 000 Kč), dále byly realizovány stavební úpravy 
spojovacího krčku DM1/2 za částku 220 000 Kč, nákup interiérových dveří                                       
za 300 000 Kč, škola také investovala do klíčového systému (systém generálního klíče) 
242 000 Kč. V roce 2021 také proběhla oprava havarijního stavu sprchových vaniček 
v domově mládeže Skrétova za 53 000 Kč.  
 
Z vlastních prostředků byla pořízena spotovačka do dílen za 120 000 Kč, nový 
dvousloupový zvedák za 100 000 Kč, opacimetr (kouřoměr pro měření emisí) za 
65 000 Kč. Nemálo finančních prostředků také bylo investováno do oprav a údržby 
majetku. I přes nepříznivou situaci měla naše škola za rok 2021 kladný hospodářský 
výsledek, který po zdanění činil 79 5690,33 Kč. 
 
Během roku 2021 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. 



21 
 

Na závěr bych chtěla všem zaměstnancům a žákům poděkovat za to, že si i v tak 
náročné době řádně plnili své povinnosti. Zároveň jim přeji hlavně hodně zdraví, štěstí 
a pracovních a studijních úspěchů. 

 
 
 

Datum zpracování zprávy:               21. února 2022 
 
Datum projednání v Radě školy:         22. února 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Irena Nováková 
ředitelka školy 
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10 Výroční zpráva o hospodaření školy 
 

10.1 Zpráva o hospodaření za rok 2021 
 
a) příjmy za rok 2021 (v tis. Kč): 
 

  Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

Celkem 

Celkem příjmy 165 604 3 871 169 475 

dotace na přímé výdaje 129 806 0 129 806 

dotace na provozní výdaje   20 608 0 20 608 

dotace na projekty 2 484 0 2 484 

příjmy z pronájmu majetku  0 901 901 

ostatní příjmy 9 759 0 9 759 

příjmy z doplňkové činnosti 0 2 970 2 970 

příjmy z fondů 2 947 0 2 947 

 
b) výdaje za rok 2021 (v tis. Kč): 
 
 

  Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

Celkem 

Investiční 11 499 0 11 499 

Neinvestiční 166 018 3 376 169 394 

z toho:    

- přímé náklady hl. čin. a osobní 
náklady DČ 

129 806 1 665 131 471 

na platy vč. UZ 33038 91 887 1 103 92 990 

ostatní osobní náklady 803 154 957 

zákonné odvody + FKSP 33 130 385 33 515 

náhrady za nemoc + zák. poj.  
zaměstnanců 

1 178 19 1 197 

náklady na učeb. pomůcky a  
učebnice 

1 979 0 1 979 

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

829 4 833 

- provozní náklady 33 673 1 711 35 384 

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

9 085 1 267 10 352 

opravy a údržba nemovitého  
majetku 

2 926 50 2 976 

odpisy majetku 7 791 6 7 797 
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c) hospodářský výsledek dosažený za rok 2021 (v Kč):  
 
 

  Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

Celkem 

HV před zdaněním - 401 133,60 494 433,93 93 300,33 

Daň z příjmů -   13 610,00 0,00 -13 610,00 

HV po zdanění - 414 743,60 494 433,93 79 690,33 
 

d) návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 (v Kč): 
 
 

Fond odměn Fond rezervní Celkem 

0,00 79 690,33 79 690,33 

 
e) přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí (stav k 31. 12. 2021 
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 

 

 1 485,98 1 485,98 50 410,53 50 410,53 3 974,65 3 974,65 

 
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 

2 478,45 2 247,85 230,60 

 
f) přehled stavu pohledávek k 31. 12. 2021 (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  

      

326 471,59 326 471,59 0 0 0 0 0 
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g) plnění závazných ukazatelů za rok 2021 (v Kč):  
 
 

  Limit Skutečnost Rozdíl 

Přepočtený počet zaměstnanců 193,1930 191,5965 1,60 

Mzdové prostředky na platy vč. rozvoj. 
programů (UZ 33034, UZ 33049, 
UZ 33052, UZ 33073) 

91 887 241 91 887 241 0 

Mzdové prostředky – OON  841 736 802 500 39 236 

Ostatní NIV vč. rozvoj. programů (UZ 
33034, UZ 33049, UZ 33052, UZ 33073) 

37 957 688 37 957 688 0 

 
h) zpráva o použití prostředků na DVPP za rok 2021 (v Kč):  
 
 

Vzdělávání 
Počet pedagogických 

pracovníků 
Kč 

vedoucích pracovníků 1 1 240 

v oblasti cizích jazyků 3 1 700 

k prohl. odbornosti vychovatelé 0 0 

k prohl. odbornosti učit. OV 30 34 500 

k prohl. odbornosti učitelé 8 11 503 

k prohl. odbornosti výchovní 
poradci 

1 7 000 

Celkem 43 55 943 

 
ch) dotace poskytnuté ze SR prostřednictvím zřizovatele za r. 2021 (v Kč): 
 

 Poskytnuto Využito Vráceno 

UZ 33353 na platy, OON a ONIV 129 844 929 129 805 693 39 236 

Celkem 129 844 929 129 805 693 39 236 

 
i) fond investičního majetku (v Kč): 
 

1. Tvorba Zůstatek k 1. 1. 2021 7 140 183,00 

  Tvorba (odpisy ú. 551)  7 797 128,00 

MP 1 000 000 
Invest. přísp. zřizovatel + Město 
Plzeň 

46 472 582,00 

  Zdroje celkem 61 409 893,00 

2. Čerpání     

416.2100  Investiční výdaje 8 314 974,00 

416.2400 Čerpání FI  na opravy 2 684 394,00 

  Čerpání celkem 10 999 368,00 

3. Zůstatek k 31. 12. 2021 50 410 525,00 

 
V roce 2021 byl zřizovatelem původně schválen příspěvek na stavební investice 
ve výši 10 000 000 Kč, a to v rozdělení 5 000 000 Kč na výměnu střešní krytiny 
Karlovarská, 1 000 000 Kč na šatny praktického vyučování v Křimicích a 4 000 000 Kč 
na koupelny a WC v domově mládeže Karlovarská – I. etapa.  
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V průběhu roku došlo k několika  navýšením příspěvku na stavební investice. 
Usnesením RPK č. 362/21  byla škole schválena stavební dotace ve výši 5 000 000 Kč 
na II. etapu výstavby hřiště v Křimicích, dalším usnesením RPK č. 469/21 byly 
navýšeny investiční prostředky o 234 571 Kč na zpracování projektové dokumentace 
na horkovodní přípojku SZŠ a VOŠ zdravotnická, Plzeň. Další investiční prostředky 
škola obdržela usnesením RPK č. 583/21, a to ve výši 3 500 000 Kč na rekonstrukci 
elektroinstalace v domově mládeže. 
 
Závěrem roku 2021 byl škole schválen usnesením RPK č. 1357/21 investiční 
příspěvek ve výši 25 860 716 Kč na rekonstrukci vnitřních prostor DM I.  
 
Celkem tedy naše škola na stavební investice od svého zřizovatele obdržela 
45 472 581 Kč. 
 
Dále naší škole bylo v průběhu roku 2021 schváleno usnesením RPK č. 878/21 
poskytnutí příspěvku na strojní investici ve výši 520 000 Kč na zajištění projektu Tatra 
do škol a v závěru roku jsme obdrželi 170 000 Kč na nákup ohýbačky do dílen 
(usnesením RPK č. 1460/21). 
 


