VÝROČNÍ
ZPRÁVA
O ČINNOSTI ŠKOLY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ

Výroční zpráva o činnosti školy je vydána dle § 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, a vyhlášky č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních
zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů.
Zaměstnanci a žáci školy uvedení ve výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2016/2017 písemně
souhlasili se zveřejněním informací uvedených ve výroční zprávě.
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

1
1.1

Základní údaje

Název školy
Sídlo
Forma hospodaření
IČO
IZO
RED IZO
Zařazení do sítě škol
Právní subjektivita
Zařazení do sítě škol UNESCO

Střední zdravotnická škola Kroměříž
Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž
Příspěvková organizace
00637939
110 009 878
600 019 942
1. 2. 2006
1. 1. 1991
3. 8. 2005

URL
Kontakty

www.szskm.cz
tel.: 755 002 250, 603 764 030 (sekretariát)
e-mail: sekretariat@szskm.cz
datová schránka: mkgxjdb
PhDr. Ludmila Hanáková
Mgr. Pavlína Hrdinová (do 30. 4. 2017)
Mgr. Jana Kopúnová (od 1. 5. 2017)

Ředitel, statutární orgán
Zástupce statutárního orgánu

Zřizovatel školy
Adresa zřizovatele
Kontakty
URL

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně
Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: 577 043 111
www.kr-zlinsky.cz

Celková kapacita školy
Počet žáků školy k 30. 9. 2016

250 žáků
193 žáků

1.2

Obory vzdělávání (stav ke 30. 9. 2016)

Obor vzdělávání
Zdravotnický
asistent - denní
53-41-M/01
Zdravotnický
asistent - večerní
53-41.M/01
Sociální činnost
- denní
75-41-M/01
celkem

Počet tříd

Počet
žáků

Průměrný
počet žáků
na třídu

Přepočtený počet
ped. pracovníků

Počet žáků
na přepočteného
ped. pracovníka

5

138

27,6

-

-

1

23

23

-

-

2

32

16

-

-

8

193

24,125

19,762

9,77
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1.3

Školská rada

Složení školské rady:
Předsedkyně
Členové

Mgr. Věra Koščová, zvolená pedagogickými pracovníky školy
Mgr. Ivo Vojtek, jmenovaný zřizovatelem
p. Hana Matyášová, zvolená zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky
(do 30. 6. 2017)
Mgr. Romana Katrňáková, zvolená zákonnými zástupci nezletilých a zletilými
žáky v doplňkových volbách (od 1. 7. 2017)

Zasedání školské rady:
Počet zasedání školské rady: 5
Obsah všech zasedání byl v souladu s ustanoveními školského zákona. Všechny aktuální dokumenty
podléhající schvalovacímu procesu ze strany školské rady byly schváleny. Složení školské rady bylo
v průběhu roku změněno doplňkovými volbami, které se uskutečnily 29. června 2017. Zápisy o provedené
doplňkové volbě na uvolněné místo člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a za žáky zletilé
jsou dostupné ve spisovně školy.

1.4

Sdružení působící při škole

1.4.1 HARMONIE – spolek přátel SZŠ Kroměříž
Spolek Harmonie je právnickou osobou (IČO 266 70 321) s datem vzniku 27. července 2004. Spolek
Harmonie usiloval o trvalé zlepšování prostředí ve škole a o vytváření podmínek pro rozvoj metodické činnosti
a propagaci školy. Spolek podporoval aktivity související s rozvíjením tvůrčích schopností žáků, aktivity
související s využíváním sportovních zařízení pro rozvoj zdravého životního stylu žáků, mezinárodní
spolupráci a modernizaci výchovně vzdělávacího procesu. Výkonným orgánem spolku je výbor spolku, který
pracoval ve složení: Mgr. Martina Vaculíková Bílková, předseda výboru, Mgr. Romana Katrňáková,
místopředseda výboru, Ing. Lucie Chytilová, hospodářka spolku, p. Antonín Sedláček, člen, Mgr. Eva
Vláčilová, člen, p. Lenka Michlíčková, člen, p. Josef Kříž, člen, p. Ilona Závrbská, člen, p. Soňa Čmárová,
člen, Mgr. Jana Kopúnová, člen, p. Zdeněk Volek, člen.
1.4.2 Sportovní klub (v rámci Asociace školních sportovních klubů)
Škola je členem Asociace školních sportovních klubů od 15. 9. 1999. Činnost sportovního klubu byla
zaměřena na podněcování a podporu pohybových aktivit. V průběhu školního roku klub dílem zabezpečoval
materiální a personální podmínky zejména v oblasti sportovních soutěží.
1.4.3 Žákovská rada
Žákovská rada vznikla v roce 2007 za účelem komunikace žáků s vedením školy. Žákovskou radu tvoří
zvolení zástupci jednotlivých tříd denního studia. Ve sledovaném období měla rada 14 členů. Rada celoročně
zaznamenávala problémy žáků a hájila jejich oprávněné zájmy, reprezentovala školu na veřejnosti při
různých aktivitách např. při jednáních „ Studentského fóra“, které se konalo z iniciativy místostarosty města
Kroměříže. Členové žákovské rady přispívali svými názory a postřehy k řešení různých situací či problémů
ze strany žáků. O aktuálních záležitostech se vedla vzájemná debata s cílem dospět k tvůrčím závěrům
a řešením.
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2
2.1

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY
Základní údaje

Vedení školy
Ředitelka
Zástupkyně ředitelky

PhDr. Ludmila Hanáková
Mgr. Pavlína Hrdinová (do 30. 4. 2017)
Mgr. Jana Kopúnová (od 1. 5. 2017)
Vedoucí učitelka praktického vyučování Mgr. Hana Kovářová
Školní poradenské pracoviště
Výchovná poradkyně
Školní metodička prevence
Školní psycholožka
Koordinátoři/metodici
Koordinátor IKT
Koordinátor EVVO
Koordinátor ŠVP

Mgr. Olga Králíková
Mgr. Barbora Hofrová
Mgr. Dora Lukášová (do 19. 12. 2016)

Koordinátor pro síť škol UNESCO

Mgr. Michal Pátek
Mgr. Ivana Kračmerová
Mgr. Jarmila Gelová
Mgr. Hana Kovářová
Mgr. Patra Garay

Vedoucí předmětových komisí
PK jazyků a společenských věd
PK přírodních věd, IKT a TV
PK odborných předmětů

Mgr. Jarmila Gelová
Mgr. Jana Kopúnová
Mgr. Hana Kovářová

Třídní učitelé
1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
4. A
4. B
5. V

Mgr. Jana Kopúnová
Mgr. Petra Garay
Mgr. Hana Kovářová
Mgr. Barbora Hofrová
Mgr. Olga Králíková
Mgr. Michaela Karafiátová
Mgr. Věra Koščová
Mgr. Martina Vaculíková Bílková

Pracovník pro informace

Mgr. Pavlína Hrdinová (do 30. 4. 2017)
Mgr. Jana Kopúnová (od 1. 5. 2017)
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Pedagogičtí pracovníci
- interní (HPP)

- externí (DPP)

Ostatní pracovníci
Pracovník pro kontakt s veřejností
Sekretariát ředitele
Ekonom
Správce počítačové sítě
Pracovník pro doplňkovou činnost
Školník/topič/údržbář
Uklízečky

Mgr. Alena Černá
Mgr. Vladimíra Derková
Mgr. Patra Garay
Mgr. Jarmila Gelová
PhDr. Ludmila Hanáková
Mgr. Barbora Hofrová
Mgr. Věra Honešová
Mgr. Pavlína Hrdinová (do 30. 4. 2017)
Mgr. Michaela Karafiátová
Mgr. Jana Kopúnová
Mgr. Věra Koščová
Mgr. Hana Kovářová
Mgr. Ivana Kračmerová
Mgr. Olga Králíková
Mgr. Andrea Machalová
Mgr. Alžběta Panáková (do 30. 9. 2016)
Mgr. Michal Pátek
Mgr. Ivana Podsedníčková
Mgr. Naděžda Procházková
Mgr. Petra Strnadelová (od 3. 10. 2016)
Mgr. Vaculíková Bílková
Mgr. Karel Kozmík
Mgr. Jana Kozlovská
Mgr. Ladislav Slezák
Mgr. Dagmar Šišková
Mgr. Kateřina Tomanová
Mgr. Monika Vokurková

Radka Ešlerová (od 3. 10. 2016)
Ivana Mikšíková
Ing. Lucie Chytilová
Mgr. Michal Pátek
Šárka Churá (od 6. 2. 2017)
Ladislav Tupý
Hana Holcová
Ivana Přecechtělová
Naděžda Dudová (do 31. 12. 2016)
Martina Sýkorová (od 1. 1. 2017)
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2.2
2.2.1

Údaje o pracovnících
Přepočtený počet pracovníků

Pedagogičtí pracovníci celkem
- z toho interní
- z toho externí
- z toho učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů
- z toho učitelé odborných předmětů
Ostatní pracovníci celkem
- z toho interní
- z toho externí

Přepočtený počet
19,76*
1,05
8,81*
12
Přepočtený počet
5,5
0,3

Fyzický počet
21*
6
15*
12
Fyzický počet
6
1

Přepočtený počet
Přepočtený počet
-

Fyzický počet
2
4
7
5
1
2
Fyzický počet
2
1
4
-

* 1 pedagogický pracovník byl zaměstnancem školy do 31. 10. 2016

2.2.2

Věková struktura pracovníků

Pedagogičtí pracovníci
- do 29 let
- od 30 – 39 let
- od 40 – 49 let
- od 50 – 59 let
- od 60 – dosažení nároku na starobní důchod
- pracovníci s přiznaným starobním důchodem
Ostatní pracovníci celkem
- do 29 let
- od 30 – 39 let
- od 40 – 49 let
- od 50 – 59 let
- od 60 – dosažení nároku na starobní důchod
- pracovníci s přiznaným starobním důchodem
2.2.3

Kvalifikovanost pracovníků

Pedagogičtí pracovníci
- učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů
- učitelé odborných předmětů
Ostatní pracovníci
- interní
- externí

15
11

částečně
kvalifikovaný
0
1*

6
1

0
0

kvalifikovaný

nekvalifikovaný
0
0
0
0

* učitel odborných předmětů si v průběhu školního roku doplnil chybějící pedagogickou způsobilost
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2.2.4

Bližší informace o pedagogických pracovnících

pořadové
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

pracovní
zařazení
ředitelka
zástupkyně
vedoucí
učitelka
praktického
vyučování
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel

stupeň
vzdělání
VŠ – PhDr.
VŠ – Mgr.

aprobace

DPS

učitelství odborných předmětů pro SZŠ
MAT - CHE

ano
-

VŠ – Mgr.

učitelství odborných předmětů pro SZŠ

VŠ – Mgr.
TEV - OBN
VŠ – Mgr.
CJL
VŠ – Mgr.
ANJ
VŠ – Mgr.
CJL - DEJ
VŠ – Mgr. učitelství sociálních a zdravotních
předmětů pro střední odborné školy
VŠ – Mgr.
dlouhodobá ošetřovatelská péče u
dospělých
VŠ – Mgr. učitelství odborných předmětů pro SZŠ
VŠ – Mgr. učitelství odborných předmětů pro SZŠ
VŠ – Mgr. učitelství odborných předmětů pro SZŠ
VŠ – Ing. ekonomika, ekologie, společenské vědy
a výchova k občanství
VŠ – Mgr.
učitelství sociálních a zdravotních
předmětů pro střední odborné školy
VŠ – Mgr.
učitelství sociálních a zdravotních
předmětů pro střední odborné školy
VŠ – Mgr. učitelství odborných předmětů pro SZŠ
VŠ – Mgr.
IKT
VŠ – Mgr.
MAT - ANJ
VŠ – Mgr. učitelství odborných předmětů pro SZŠ
VŠ – Mgr.
ošetřovatelská péče v gerontologii
VŠ – Mgr. učitelství odborných předmětů pro SZŠ
VŠ – Mgr.
MAT - FYZ
VŠ – Mgr.
TEV – ZSV - BIO
VŠ – Mgr.
TEV - BIO
VŠ – Mgr.
ANJ
VŠ – Mgr.
výtvarná výchova pro střední školy
a základní umělecké školy
VŠ – Mgr.
CJL - RUJ

délka
ped. praxe
27
28
18

ano
ano
-

30
1
9
33
9
12
22
27
26
13
14
15

ano
-

16
7
14
19
1
20
38
2
47
9

-

11

6
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2.2.5

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků

Školní
poradenské
pracoviště

PK odborných předmětů

PK přírodních věd, IKT a
TV

PK jazyků
a společenských věd

úsek

název vzdělávací akce
Konference UNESCO
Studium zadavatelů k nové maturitě (e-learning)
Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP (e-learning)
Hodnotitel ústní zkoušky ČJL
Hodnotitel ústní zkoušky ČJL (e-learning)
Hodnotitel ústní zkoušky ČJL pro žáky s PUP (e-learning)
Interaktivní tabule ve výuce
IV. setkání koordinátorů EVVO ve Zlínském kraji
Školení ICT – INSPIS - ŠVP
Metodicko – didaktický seminář vydavatelství ILC
Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ cizí jazyky (e-learning)
Jak nadchnout studenty pro matematiku
Bezpečnost na SŠ a Gymnáziích v oblasti IT
Krajská konference EVVO
Informační den programu Erasmus+
Bezpečné zacházení s chemickými látkami
Logické úlohy v organické chemii
Interaktivní tabule ve výuce
IV. setkání koordinátorů EVVO ve Zlínském kraji
Školení - GDPR
Školení ICT – INSPIS - ŠVP
Školitel ICT – INSPIS - ŠVP
21. zlínský geriatrický den
Nové přístupy k výuce oš. péče o nemocné s onemocněním diabetes mellitus
Gaudeamus
Studium zadavatelů k nové maturitě (e-learning)
Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP (e-learning)
Dobrovolnictví a mezigenerační vztahy
Seminář – oční oddělení, Kroměřížská nemocnice a.s.
Vzdělávací workshop Vánoce a zdraví
Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP (e-learning)
Semináře pro zadavatele MZ 2017 a zadávající učitele jednotných testů
Představení Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu
Problematika popálenin v přednemocniční a nemocniční péči
Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí
Interaktivní tabule ve výuce
4. setkání v rámci Odborných dnů Kroměřížské nemocnice
Hospicová péče - vzdělávání
Školení ICT – INSPIS - ŠVP
Celostátní předmětová komise odborných předmětů
Socioklima I
Konzultační odpoledne výchovných poradců SŠ v PPP KM
Socioklima II
Seminář výchovných poradců – pedagogicko psychologická poradna
„Zdravé a bezpečné klima ve školách Zlínského kraje“

počet
účastníků
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
11
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
10
3
1
9
1
1
1
1
1
1
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Management

Třídní
učitelé

Šikana a její řešení ve školním prostředí
Odborná konference v rámci Mezinárodního dne boje proti drogám

1
1

Jak vést třídnickou hodinu

4

Školení BOZP pro vedoucí pracovníky
Změny v právních předpisech v průběhu roku a v praxi škol a šk. zařízení
Porada ředitelů – Asociace zdravotnických škol ČR
Konference ředitelů SŠ Zlínského kraje
Školení vedoucích zaměstnanců v PO
Workshop pro ředitele škol
Konzultační seminář pro management škol
Odborná konference k 20. výročí založení VOŠ Vsetín
Výroční setkání projektu Pospolu – NUV
Změny právních předpisů od 1. 1. 2017
Seminář pro žadatele ve výzvě podpora škol formou zjednodušeného finančního
vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ
Setkání ředitelů škol Zlínského kraje
Zákoník práce komplexně se zdůrazněním na novelizace
Školení požární ochrany
Seminář – Vnitřní kontrolní systém školy
Školení vedoucích pracovníků BOZP
Jednání oborové skupiny zdravotnictví
Seminář pro ředitele SŠ a VOŠ

1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

Přehled dalšího vzdělávání ostatních pracovníků
úsek
Ekonomický

Sekretariát
Úklid
Školník/topič

název vzdělávací akce

počet
účastníků
Vybrané problémy z praxe příspěvkových organizací, zveřejňování
1
smluv v registru
Zákoník práce komplexně se zdůrazněním na novelizace
1
Návrh zákona o řízení a kontrole
1
Spisový a skartační řád
1
Školení v zacházení s chemickými látkami
1
Školení v zacházení s chemickými látkami
4
Školení obsluhy tlakových zařízení
1
Školení v zacházení s chemickými látkami
1
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

3
3.1

Přijímací řízení do 1. ročníku vzdělávání

Přehled přihlášených a přijatých uchazečů ke vzdělávání do 1. ročníků
Obor
vzdělávání
Zdravotnický
asistent
53-41-M/01
Zdravotnický
asistent
53-41.M/01
Sociální
činnost
75-41-M/01
celkem
3.1.1

Počet přijatých
2. kolo

Počet
odvolání

Počet
zápisových
lístků

30

0

32

28

30

20

9

0

0

35

28

7

0

27

141

78

16

32

55

Délka
studia

Forma
studia

Počet
přihlášených

1. kolo

4

denní

76

5

večerní

4

denní

První kolo přijímacího řízení

Kritéria pro přijímání do oborů:
 Zdravotnický asistent – denní forma
 Zdravotnický asistent - večerní forma
 Sociální činnost – denní forma
HLAVNÍ KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
1. Hodnocení znalostí na vysvědčeních ze základního
vzdělávání

Průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. ročníku
a 1. pololetí 9. ročníku základní školy
(nezahrnuje se hodnocení chování)
Maximálně 24 bodů
Test – Český jazyk a literatura

2. Výsledek jednotné přijímací zkoušky

3. Hodnocení chování na vysvědčeních ze základního
vzdělávání

Maximálně 30 bodů
Test – Matematika
Maximálně 30 bodů
Známka z chování za 1. a 2. pololetí 8. ročníku
a 1. pololetí 9. ročníku základní školy
Maximálně 16 bodů

Celkové hodnocení uchazeče při přijímacím řízení se vypočítá jako součet bodů získaných v hlavních kritériích. Nejvíce
je možno získat 100 bodů. Účastníci přijímacího řízení budou seřazeni podle celkového bodového zisku. Pořadí
uchazečů škola zveřejní ihned po obdržení výsledků jednotných přijímacích testů, nejpozději však
28. dubna
2017. Ke studiu bude přijato prvních 30 uchazečů, a to v pořadí dle bodového zisku a kapacitních možností oboru.
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VEDLEJŠÍ KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
1. Lepší výsledek testu – Český jazyk a literatura
2. Lepší výsledek testu – Matematika
3. Lepší průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku základní školy
Vedlejší kritéria budou uplatněna pouze v situaci, kdy dva a více uchazečů získá v hlavních kritériích přijímacího řízení
shodný celkový počet bodů.

Úprava podmínek přijímacího řízení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
 Uchazeč má právo na úpravu podmínek přijímacího řízení, a to v souladu s doporučením školského poradenského
zařízení (např. pedagogicko-psychologická poradny).
 Doporučení školského poradenského zařízení k úpravě podmínek přijímacího řízení je uchazeč povinen doložit k
přihlášce ke vzdělávání do 1. března 2017.

Úprava podmínek přijímacího řízení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
 Uchazeč má právo na úpravu podmínek přijímacího řízení, a to v souladu s doporučením školského poradenského
zařízení (např. pedagogicko-psychologická poradny).
 Doporučení školského poradenského zařízení k úpravě podmínek přijímacího řízení je uchazeč povinen doložit k
přihlášce ke vzdělávání do 1. března 2017.

3.1.2

Druhé kolo přijímacího řízení
 Kritéria pro přijímání do oboru Zdravotnický asistent - večerní forma
HLAVNÍ KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Hodnocení znalostí na vysvědčeních ze základního
vzdělávání

průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku
průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku
průměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
(nezahrnuje se hodnocení chování)
Maximálně 30 bodů

Přijímací zkouška se ve 2. kole přijímacího řízení nekoná.
Celkové hodnocení uchazeče při přijímacím řízení se vypočítá jako součet bodů získaných v hlavních kritériích. Nejvíce
je možno získat 30 bodů. Účastníci přijímacího řízení budou seřazeni podle celkového bodového zisku. Pořadí
uchazečů škola zveřejní 12. června 2017 nejpozději v 15.00 hod. Ke studiu bude přijato prvních 10 uchazečů, a to v
pořadí dle bodového zisku.
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VEDLEJŠÍ KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
4. Lepší průměrný prospěch v předmětu Český jazyk a literatura v 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a v 1.
pololetí posledního ročníku ZŠ
5. Lepší průměrný prospěch v předmětu matematika v 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a v 1. pololetí
posledního ročníku ZŠ
Vedlejší kritéria budou uplatněna pouze v situaci, kdy dva a více uchazečů získá v hlavních kritériích přijímacího řízení
shodný celkový počet bodů.


Kritéria pro přijímání do oboru Sociální činnost – denní forma
HLAVNÍ KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ



Hodnocení znalostí na vysvědčeních ze základního
vzdělávání

Průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. ročníku
a 1. pololetí 9. ročníku základní školy
(nezahrnuje se hodnocení chování)
Maximálně 24 bodů





Výsledek školní přijímací zkoušky nebo zohlednění Test – Český jazyk a literatura
výsledků jednotné přijímací zkoušky z 1. kola
Test – Matematika
přijímacího řízení*
Hodnocení chování na vysvědčeních ze základního
vzdělávání

Maximálně 30 bodů

Maximálně 30 bodů
Známka z chování za 1. a 2. pololetí 8. ročníku
a 1. pololetí 9. ročníku základní školy
Maximálně 16 bodů

Celkové hodnocení uchazeče při přijímacím řízení se vypočítá jako součet bodů získaných v hlavních kritériích. Nejvíce
je možno získat 100 bodů. Účastníci přijímacího řízení budou seřazeni podle celkového bodového zisku. Pořadí
uchazečů škola zveřejní v den konání školní přijímací zkoušky 1. června 2017, a to nejpozději v 15.00. Ke studiu bude
přijato první 5 uchazečů, a to v pořadí dle bodového zisku.
* Uchazečům, kteří konali jednotnou přijímací zkoušku v 1. kole přijímacího řízení bude do hodnocení
školní přijímací zkoušky započítán výsledek jednotné přijímací zkoušky z 1. kola na základě výpisu
výsledků didaktických testů, který uchazeč doloží jako přílohu přihlášky
Uchazeči, kteří nekonali jednotnou přijímací zkoušku v 1. kole přijímacího řízení nebo nedoloží výpis
výsledků didaktických testů budou konat školní přijímací zkoušku, která obsahuje test z českého
jazyka a literatury a test z matematiky. Tito uchazeči obdrží pozvánku ke zkoušce s podrobnými
informacemi.
VEDLEJŠÍ KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
6. Lepší výsledek testu – Český jazyk a literatura
7. Lepší výsledek testu – Matematika
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8. Lepší průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku základní školy
Vedlejší kritéria budou uplatněna pouze v situaci, kdy dva a více uchazečů získá v hlavních kritériích přijímacího řízení
shodný celkový počet bodů.
Úprava podmínek přijímacího řízení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
 Uchazeč má právo na úpravu podmínek přijímacího řízení, a to v souladu s doporučením školského poradenského
zařízení (např. pedagogicko-psychologická poradny).
 Doporučení školského poradenského zařízení k úpravě podmínek přijímacího řízení je uchazeč povinen doložit k
přihlášce ke vzdělávání do 23. května 2017.

Úprava hodnocení výsledků školní přijímací zkoušky cizinců
 Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při
přijímacím řízení promíjí na žádost test z českého jazyka a literatury
 Žádost o prominutí testu z českého jazyka a literatury je uchazeč povinen doložit k přihlášce ke vzdělávání do 23.
května 2017
 Znalost českého jazyka ověří škola rozhovorem.

3.2

Přijímací řízení do vyšších ročníků vzdělávání

Přehled přijatých uchazečů ke vzdělávání do vyšších ročníků
Obor
vzdělávání
Zdravotnický
asistent
53-41-M/01
Zdravotnický
asistent
53-41.M/01
Sociální
činnost
75-41-M/01
celkem

Počet přijatých
2. ročník
3. ročník
4. ročník

Délka
studia

Forma
studia

1. ročník

4

denní

0

0

0

1

0

5

večerní

0

0

0

0

0

4

denní

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

5. ročník
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VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

4
4.1

Prospěch žáků v 1. a 2. pololetí školního roku dle oborů vzdělávání (k 30. 6. 2017)

obor vzdělávání
Zdravotnický
asistent - denní
53-41-M/01
Zdravotnický
asistent - večerní
53-41.M/01
Sociální činnost
- denní
75-41-M/01
celkem
4.2

počet
žáků

prospěli

neprospěli

nehodnocení
1.
pol.

1. pol.

2. pol.

1. pol.

2. pol.

1. pol.

2. pol.

2. pol.

53/51

4

4

41

46

7

1

1

0

23/23

5

5

18

18

0

0

0

0

32/32

2

3

23

26

7

0

0

0

108/106

11

12

82

90

14

1

1

0

Hodnocení chování žáků v 1. a 2. pololetí školního roku dle oborů vzdělávání

obor vzdělávání

počet
žáků

Zdravotnický
53/51
asistent - denní
53-41-M/01
Zdravotnický
23/23
asistent- večerní
53-41.M/01
Sociální činnost
32/32
- denní
75-41-M/01
celkem 108/106
4.3

prospěli s
vyznamenáním

velmi dobré

uspokojivé

neuspokojivé

1. pol.

2. pol.

1. pol.

2. pol.

1. pol.

2. pol.

52

51

1

0

0

0

23

23

0

0

0

0

32

32

0

0

0

0

107

106

1

0

0

0

Absence žáků v 1. a 2. pololetí školního roku dle oborů vzdělávání

obor vzdělávání
Zdravotnický
asistent - denní
53-41-M/01
Zdravotnický
asistent- večerní
53-41.M/01

počet
zameškaných hodin

průměrný počet
zameškaných hodin
na žáka

1. pol.

2. pol.

1. pol.

2. pol.

1. pol.

2. pol.

53/51

8605

9415

162,36

184,61

36

154

23/23

809

363

35,17

15,78

0

0

počet
žáků

počet
neomluvených hodin

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017

16

Sociální činnost
32/32
denní
75-41-M/01
celkem 108/106
4.4

4.5.1

116,75

94,34

14

0

13 150

12 797

121,76

120,73

50

154

ocenění
ředitele

napomenutí důtka
důtka
tř. učitele
tř. učitele ředitele

podmíněné vyloučení
vyloučení
ze školy

1

7

4

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

1

0

0

1

9

9

1

1

0

Maturitní zkoušky
Statistika žáků konajících maturitní zkoušku dle oborů vzdělávání

obor vzdělávání
Zdravotnický
asistent - denní
53-41-M/01
Zdravotnický
asistent - večerní
53-41.M/01
Sociální činnost
- denní
75-41-M/01
celkem
4.5.2

3019

Výchovná opatření udělená v průběhu školního roku dle oborů vzdělávání

obor vzdělávání pochvala
tř. učitele
Zdravotnický
22
asistent - denní
53-41-M/01
Zdravotnický
asistent4
večerní
53-41.M/01
Sociální činnost
3
denní
75-41-M/01
celkem
29

4.5

3736

počet žáků
v závěrečném
ročníku
studia

počet žáků konajících
MZ v jarním termínu

počet žáků konajících
MZ v podzimním
termínu
řádný
opravný
termín
termín

počet
neúspěšných
žáků

řádný
termín

opravný
termín

25

23

2

0

10

4

23

21

0

2

2

2

15

14

0

0

4

3

63

58

2

2

16

9

Výsledky maturitních zkoušek v jarním termínu

obor vzdělávání
Zdravotnický
asistent - denní
53-41-M/01

počet žáků

prospěli
s vyznamenáním

prospěli

neprospěli

23

0

13

10
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Zdravotnický
asistent - večerní
53-41.M/01
Sociální činnost
- denní
75-41-M/01
celkem
4.5.3

2

17

4

14

0

10

4

60

2

40

18

Výsledky maturitních zkoušek v podzimním termínu

obor vzdělávání

počet žáků

prospěli
s vyznamenáním

prospěli

neprospěli

10

0

6

4

4

0

1

3

4

0

1

3

18

0

8

10

Zdravotnický
asistent - denní
53-41-M/01
Zdravotnický
asistent - večerní
53-41.M/01
Sociální činnost
- denní
75-41-M/01
celkem
4.6

23

Úspěchy žáků
název soutěže/přehlídky

úroveň

umístění

Celoštátna súťaž v prvej pomoci v Žilině

mezinárodní

účast

Soutěž v poskytování první pomoci - Mladé
Bříšti

mezinárodní

účast

Sedláčkův memoriál
Soutěž v ošetřovatelství

mezinárodní
celostátní

4.
2.

Soutěž v poskytování první pomoci - Mělník

celostátní

účast

Soutěž v poskytování první pomoci - Brno

celostátní

účast

Soutěž ošetřovatelských kazuistik

celostátní

5.

Olympiáda v psychologii
Soutěž SŠ ve šplhu
Volejbalová liga SŠ
Soutěž v úpravě lůžka
Soutěž v obvazové technice

regionální
regionální
regionální
školní
školní

účast
3.
3.
1.
1.

jméno
Miroslav Olivík
Petr Vláčil
Luboš Medek
Denisa Neprašová
Veronika Slámová
Adam Závrbský
Miroslav Olivík
Michaela Uherová
Eliška Holubníčková
Vojtěch Adamík
Lukáš Janáček
Tereza Šulková
Martin Netopil
Simona Holčáková
Kateřina Holubová
Petra Chalupová
Tereza Pospíšilová
Petr Topič
Simona Malušková
družstvo dívek
družstvo dívek
Andrea Hodonská
Miroslav Olivík

třída
1. B
1. B
2. A
1. A
1. A
1. A
1. B
3. A
3. A
2. A
2. A
2. A
2. B
2. A
2. A
2. A
4. A
4. A
3. A
------1. A
1. B
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Soutěž v poskytování první pomoci

školní

1.

Korespondenční matematická soutěž
Nejlepší školní video
Olympiáda v anglickém jazyce
Soutěž o nejlepší kulturní vystoupení

školní
školní
školní
školní

1.
1.
1.
1.

1. B
1. B
1. B
1. B
1. A
2. A
4. A

Uplatnitelnost absolventů dle oboru vzdělání

4.7

obor vzdělávání/
počet absolventů
Zdravotnický
asistent - denní
53-41-M/01
19 absolventů
Zdravotnický
asistent - večerní
53-41.M/01
20 absolventů
Sociální činnost
- denní
75-41-M/01
11 absolventů
celkem

5

Petra Macůrková
Denisa Najkrová
Libuše Přijalová
Petr Vláčil
Monika Hejníčková
Anna Šťastná
---

další studium
VŠ
VOŠ

pracovní uplatnění
v oboru
mimo obor

jiné

11

4

3

1

0

2

2

13

3

0

8

0

2

1

0

21

6

18

5

0

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Poradenské služby byly ve Střední zdravotnické škole Kroměříž zajišťovány školním poradenským
pracovištěm (dále jen ŠPP) a byly poskytovány žákům, učitelům a rodičům resp. zákonným zástupcům žáků.
Program školního poradenského pracoviště se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění. Činnost ŠPP zajišťoval výchovný
poradce a školní metodik prevence, kteří úzce spolupracovali zejména s třídními učiteli, vedoucími
předmětových komisí, s vedoucími pracovníky školy a ev. s učiteli občanské výchovy. Poradenští pracovníci
školy splňovali kvalifikační standardy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Pracovníci, kteří zabezpečovali poskytování školních poradenských služeb:




Výchovný poradce – Mgr. Olga Králíková
Kontakt: 577 002 259, kralikova.o@szskm.cz
kabinet č. 212 (1. poschodí)
Školní metodik prevence – Mgr. Barbora Hofrová
Kontakt: 577 002 264, hofrova.b@szskm.cz
kabinet č. 317 (2. poschodí)
Školní psycholog – Mgr. Dora Lukášová (do 19. 12. 2016)
Kontakt: 577 002 267, lukašova.dv@szskm.cz
místnost č. 159 (přízemí)
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017

19

5.1 Údaje o činnosti výchovného poradce
Aktivity související s výchovným poradenstvím byly realizovány v souladu se stanoveným plánem. Výchovná
poradkyně komunikovala dle potřeby s žáky, zákonnými zástupci žáků, s pedagogickými pracovníky
i ostatními pracovníky a partnery školy. Ke své činnosti využívala různé metody a formy práce (individuální
konzultace, skupinová setkání s žáky i učiteli, dotazníky, nástěnky, třídní schůzky, informační letáky, jednání
pedagogických rad, jednání se školním metodikem prevence aj.).
Probíhala spolupráce se specializovanými pracovišti:
a) s Pedagogicko-psychologickou poradnou – pracoviště Kroměříž
b) s Úřadem práce v Kroměříži
c) s Psychologickým centrem Zlín
Školní výchovná komise ve školním roce 2016/2017 nezasedala.
Významné aktivity v oblasti kariérového poradenství:
 pro žáky 4. ročníků: třídnické hodiny s výchovným poradcem, beseda institutu Scio, beseda s Úřadem
práce, beseda se zástupci FHS BU Zlín, setkání s potenciálními zaměstnavateli Zlínského kraje –
„Burza zaměstnavatelů“, individuální konzultace s výchovnou poradkyní, informování zákonných
zástupců žáků na třídních schůzkách
 pro žáky 1. – 3. ročníku: šetření socioklimu tříd, třídnické hodiny s výchovnou poradkyní, setkání
s potenciálními zaměstnavateli Zlínského kraje, individuální a příležitostné konzultace s výchovnou
poradkyní
5.1.1

Evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

ročník

počet žáků

1. ročník

6

2. ročník

11

3. ročník

2

4. ročník

5

5. ročník

6
30

celkem
5.2

režim
1. stupeň – 1 žák
2. stupeň – 1 žák
3 žáci
1 žák (přechodové období)
1. stupeň – 7 žáků
2. stupeň – 1 žáků
1 žák (přechodové období)
2 žáci
1. stupeň – 1 žák
1 žák (přechodové období)
1. stupeň – 1 žák
2. stupeň – 4 žáci
6 žáků
1. stupeň: 10 žáků
2. stupeň: 6 žáků

opatření
PLPP
IVP + pedag. intervence CJL
---PO dle doporučení PPP
PLPP
PO dle doporučení PPP
PO dle doporučení PPP
----PLPP
PO dle doporučení PPP
PLPP
PO dle doporučení PPP
IVP z jiných důvodů

Údaje o činnosti školního metodika prevence

Škola pokračovala ve své pravidelné činnosti, která vychází z Minimálního preventivního programu. Tento
program byl v průběhu školního roku doplňován, vyhodnocován a prezentován v pedagogické radě. Aktivity
školní metodičky prevence vycházely a byly realizovány dle plánu ŠMP. Školní metodička prevence se ve své
činnosti opírala především o vzájemnou spolupráci s pracovníky školního poradenského pracoviště, a to
výchovného poradce a školního psychologa. Rovněž dle potřeby spolupracovala s třídními učiteli, zákonnými
zástupci žáků, dalšími pedagogickými pracovníky či Žákovskou radou.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017

20

Při své činnosti využívala různé formy práce (individuální konzultace, skupinová setkání s žáky i učiteli,
dotazníky, nástěnky, třídní schůzky, informační letáky, jednání pedagogických rad, jednání s výchovným
poradcem a školním psychologem aj.)
Evaluace minimálního preventivního programu – příloha č. 1
Výkaz školního metodika prevence - příloha č. 2

6

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY

Tato činnost byla poskytována celoročně. Jednalo se zejména o pořádání kvalifikačních a rekvalifikačních
kurzů a jiných vzdělávacích aktivit a o dlouhodobý i příležitostný pronájem školních prostor.
Přehled realizovaných kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů:
Název kurzu
Cílová skupina
Akreditace
Počet přihlášených, z toho žen
Počet absolventů, z toho žen

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
veřejnost
MPSV, platnost akreditace do 21. 9. 2019
14, z toho 11 žen
12, z toho 11 žen

Název kurzu
Cílová skupina
Akreditace
Počet přihlášených, z toho žen
Počet absolventů, z toho žen

Ošetřovatel
veřejnost
MZ, platnost akreditace do 30. 6. 2021
22, z toho 20 žen
19, z toho 18 žen

Název kurzu
Cílová skupina
Akreditace
Počet přihlášených, z toho žen
Počet absolventů, z toho žen

Sportovní masáž
veřejnost, žáci školy
MŠMT, platnost akreditace do 22. 9. 2019
12, z toho 7 žen
12, z toho 7 žen

Přehled realizovaných seminářů:
Název semináře
Cílová skupina
Akreditace
Počet přihlášených, z toho žen
Počet absolventů, z toho žen

Poskytování první pomoci pro pracovníky v sociálních službách II
pracovníci v sociálních službách
MPSV, platnost akreditace do 18. 6. 2017
24, z toho 21 žen
24, z toho 21 žen

Název semináře
Cílová skupina
Akreditace
Počet přihlášených, z toho žen
Počet absolventů, z toho žen

Aktivizační techniky k udržení paměti seniorů
pracovníci v sociálních službách
MPSV, platnost akreditace do 17. 6. 2017
19, z toho 19 žen
19, z toho 19 žen
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7

AKTIVITY ŠKOLY, PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

7.1

Aktivity předmětových komisí

PK jazyků a společenských věd
název aktivity
Evropský den jazyků
Fakta vs mýty o EU - seminář
Školní kolo v anglickém jazyce
Okresní kolo olympiády v českém jazyce
Okresní kolo v anglickém jazyce
Divadlo Peter Black 3
Divadlo Orwell
Beseda: Pěšky mezi buddhisty a komunisty
Film Já, Masaryk
Projekt UNESCO

7.1.1

školní
x
x
x

mimoškolní

x
x
x
x
x
x
x

PK přírodních věd, informačních a komunikačních technologií a tělesné výchovy
název aktivity
školní mimoškolní
Den sportu na Parádě
x
Testování žáků v počítačové gramotnosti
x
Volejbalový turnaj - Holešov
x
Lyžařský výcvikový kurz
x
Okresní a krajská soutěž SŠ ve šplhu
x
Volejbalová liga - Kojetín
x
Ekotopfilm
x
Sportovně – turistický kurz
x

7.1.2

7.1.3

PK odborných předmětů
název aktivity

Soutěž v úpravě lůžka
Soutěž v obvazové technice
Soutěž v poskytování první pomoci
Soutěž ošetřovatelských kazuistik
Olympiáda v psychologii
Soutěž v poskytování první pomoci
Soutěž ,,První pomoc v přírodě“ Lhotka 2017
Celoštátna súťaž v prvej pomoci v Žilině
Celostátní soutěž SZŠ v první pomoci s mezinárodní účastí v Mladém Bříšti
Celostátní soutěž první pomoci pod záštitou MŠMT v Brně
Akce Týdeníku kroměřížska na Velkém náměstí - stánek PP
Den seniorů s mezinárodní účastí – hlídka PP
Konference Zdravý úsměv v Hradci Králové
Den bez aut ČČK – figuranti a hodnotitelé na soutěži ZŠ
Běh Naděje TJ Sokol – měření parametrů TK a BMI pro veřejnost
Galavečer Centre pro sluchově postižené – org.zajištění
Den bez aut města Kroměříže na Velkém náměstí – organizační zajištění
Exkurze do Masarykova onkologického ústavu v Brně
Přehlídka SŠ

školní
x
x
x
x
x

mimoškolní

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Den otevřených dveří – praktické ukázky žáků
Benefiční akce kroměřížské nemocnice – organizační zajištění
Dobrovolnická potravinová sbírka v TESCO
Měření glykemie v diabetologické ambulanci MUDr. Pospíšilové pro veřejnost
Moderní je nekouřit pro ZŠ
Beseda komunikace se zdravotně postiženými
Záznam filharmonie + produkce M. Ebena
Intimita a prevence pro ZŠ
Mikuláš pro dětské oddělení a DOSZP Barborka
Exkurze do sociálního zařízemí Mistlbach v Rakousku
Zábavné odpoledne pro děti z dětského domova Kroměříž
Vánoční akademie pro žáky
Beseda se stomiky a stomickou sestrou
Měření zdravotních ukazatelů v Centru pro seniory
Přednáška o registru dárců kostní dřeně
Přednáška PP v Centru pro seniory
Bezpečná škola – bezpečný život
Praktický nácvik PP pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ Tovačov
Praktický nácvik PP v rámci projektového dne pro žáky 7. tříd ZŠ Slovan
Program ,, Pitný režim“ pro ZŠ
Den zdraví v Holešově – měření zdravotních ukazatelů
Exkurze závodu Vincentka lázně Luhačovice
Přednáška Canisterapie
Měření zdravotních ukazatelů v Centru pro sluchově postižené
Vzdělávání v PP pro žáky Gymnázia Holešov
Soutěž mladých zdravotníků pro ZŠ – org. zajištění
Přednáška Onko Duha vyšetření prsu
Umíme se bavit – program znalostí pro ZŠ
Mezinárodní den ošetřovatelství
7.2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Mimovyučovací aktivity pro žáky

Pravidelné
Englis club
Digitální fotografie
Matematika
Seminář z anglického jazyka
První pomoc
Somatologie
Nepravidelné
Zdravý úsměv
Centrum zdraví při SZŠ Kroměříž
Dobrovolnictví
Cvičné hodiny v odborných učebnách

Mgr. Petra Garay
Mgr. Michal Pátek
Mgr. Jana Kopúnová
Mgr. Ivana Podsedníčková
Mgr. Hana Kovářová
PhDr. Ludmila Hanáková

1x/týdně
1x/týdně
1x/týdně
1x/týdně
1x/týdně
1x/týdně

Mgr. Naděžda Procházková
Mgr. Andrea Machalová
Mgr. Věra Koščová
učitelky odborných předmětů
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8
8.1

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S JINÝMI SUBJEKTY
Mezinárodní spolupráce

účel spolupráce
Exkurze do Vídně
Soutěž v poskytování první pomoci

8.2

partner
Domov sv. Kathariny ve Vídni, Domov sv. Louise v Maria
Anzbach, Rakousko
Stredná zdravotnícka škola, Žilina, Slovenská republika

Spolupráce na národní a regionální úrovní

účel spolupráce
Praktické vyučování žáků

Mezinárodní den ošetřovatelství

Projekt Zdravý úsměv

Realizace kurzů a seminářů
Centrum zdraví při SZŠ Kroměříž

partner
Kroměřížská nemocnice a.s.
Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de
Paul – Nemocnice Milosrdných sester
Sociální služby města Kroměříže
Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s.
Okresní správa sociálního zabezpečení Kroměříž
Úřad práce České republiky
Kroměřížská nemocnice a.s.
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Revírní bratrská pojišťovna
MAMMA HELP
Masérské, rekondiční a regenerační služby Štěpánka Vypušťáková
Knihkupectví Dočkálek
MTE Brno
Oční centrum Visual
Centrum pro seniory Zachar
Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de
Paul – Nemocnice Milosrdných sester
Charita Kroměříž
Avos Kroměříž
Šance - družstvo handicapovaných
Stomatologická klinika FN v Hradci Králové
MŠ Štítného, Žižkova, Páleníčkova, Osvoboditelů, Mánesova,
Křesťanská, Štěchovice, Gorkého, Spáčilova, MŠ Zborovice,
Kostelany, Kašpárek v Kroměříži, MŠ Zborovice, Kostelany,
Rataje
Kroměřížská nemocnice a.s.
Sociální služby města Kroměříže
Sociální služby Uherské Hradiště
Centrum pro seniory Zachar
Oblastní spolek ČČK Kroměříž
Město Kroměříž
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž
Sokol Kroměříž
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Revírní bratrská pojišťovna
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Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Kroměříž
Diabetologická ambulance – MUDr. Dita Pospíšilová
8.3

Poskytování informací

Škola poskytuje informace dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Ve sledovaném období byly žádosti o informace vyřizovány takto:
Počet podaných žádostí o informace
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Opis podstatných částí rozsudku soudu
Výsledky řízení o sankcích
Další informace vztahující se k zákonu
9

0
0
0
0
0

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S ODBOROVOU ORGANIZACÍ

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR působící při škole ukončila dnem
30. 9. 2015 svou činnost.
10 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
10.1 Plnění rozpočtu hlavní činnosti
10.1.1 Přímé náklady
Přímé náklady byly čerpány v celkové výši 10 182,26 tis. Kč.
Z toho:
 Přímé náklady na vzdělávání UZ 33053 byly čerpány ve výši 9 769 737,00 Kč
 Dotace na zvýšení platů regionálního školství UZ 33052 byla čerpána ve výši 294 011,00 Kč
 Dotace z úřadu práce v rámci projektu „Nová šance ve Zlínském kraji“ dosáhla výše 31 802,00 Kč
 Na realizaci kurzu „Péče o nemocné s psychickým onemocněním“ bylo čerpáno z vlastních zdrojů
23 691,00 Kč.
 Zapojen byl také rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření UZ 413 ve výši
49 588,00 Kč a rezervní fond z ostatních titulů UZ 414 ve výši 13 000,00 Kč.
10.1.2 Provozní náklady
Provozní náklady byly čerpány ve výši 5 871,43 tis. Kč.
Z toho:
 Dotace na provoz činila 5 139 000,00 Kč.
 Fond investic UZ 416 byl čerpán ve výši 699 998,00 Kč.
 Ostatní provozní náklady byly čerpány z vlastních zdrojů.
10.1.3 Mimorozpočtové zdroje
 Dotace na realizaci projektu Zdravý úsměv ve výši 10 000,00 Kč.
 Peněžní dar od společnosti Sanofi-aventis, s.r.o. na realizaci kurzu „Péče o nemocné s psychickým
onemocněním“ ve výši 30 000,00 Kč.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017

25

10.1.4 Rekapitulace nákladů hlavní činnosti
Přímé náklady celkem
Mzdové prostředky
Platy zaměstnanců
Ostatní platby za provedenou práci
Zákonné pojištění a FKSP
Pojistné
FKSP
Ostatní přímé náklady
Z toho:
Učebnice, školní potřeby
Knihy, učební pomůcky mimo DDHM
DDHM učební pomůcky
Školení a vzdělávání
Cestovné
Provozní náklady celkem
Z toho:
DDHM
Materiál
Nákup vody, paliv, energie
Nájemné
Ostatní služby
z toho údržba SW
Opravy a údržba
Odpisy majetku
NÁKLADY CELKEM

10 182,26
7 379,89
7 134,57
245,31
2 540,76
2 433,24
107,52
261,61
3,13
37,91
109,44
14,51
21,34
5 871,43
157,36
168,49
561,83
4,58
724,43
142,47
2 726,38
1 235,61
16 053,68

10.1.5 Rekapitulace výnosů hlavní činnosti
VÝNOSY CELKEM
Výnosy z vlastních výkonů
Z toho výnosy z prodeje služeb
Čerpání fondů
Z toho rezervní fond
Fond investic
Ostatní výnosy z činnosti
Výnosy vybraných vládních institucí z transferů
Prostředky SR (státního rozpočtu)
Prostředky ÚSC (územně samosprávných celků)

16 059,48
19,80
19,80
779,59
79,59
700,00
10,00
15234,55
10 095,55
5 139,00

10.2 Vyhodnocení doplňkové činnosti
V průběhu roku 2016 probíhala ve škole řada kvalifikačních kurzů a odborných seminářů. Další doplňkovou
činností jsou pronájmy tělocvičny a jiných prostor budovy (aula, plocha pro automaty). Jednorázovou
aktivitou byl Den zdraví v Holešově.
Celkový zisk z doplňkové činnosti dosáhl výše 134 102,44 Kč. Celková rentabilita nákladů za všechny
doplňkové činnosti dosahuje 28%. Nejvyšší rentability dosahují pronájmy auly 816%, dataprojektoru 268%
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a plochy pro automaty 303%. Z hlediska objemu výnosů jsou to ovšem okrajové činnosti. Ziskovost ve výši
65% dosahuje pronájem tělocvičny. Zvýšení ziskovosti oproti loňskému roku vznikla díky uzavření smluv se
stálými odběrateli této služby a nižší mzdové náklady související s touto činností. Jednodenní akce Den
ošetřovatelství Holešov dosáhla rentability 43%. Vysokou rentabilitu v roce 2016 měl také kurz ošetřovatel
11 a to 39% a kurz Pracovník v sociálních službách 18 měl rentabilitu 27%.
Naopak ztrátovou činností v roce 2016 byl kurz sportovní masér 7. Toto vzniklo zejména vykázáním
mzdových nákladů ve větší míře v roce 2016. Kurz probíhal od září 2015 do února 2016. V celkovém
hodnocení za celou dobu trvání byl kurz ziskový.
Další ztrátovou činností byla příprava kvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách, který měl
probíhat ve školním roce 2016/2017. Do kurzu se nepřihlásil dostatečný počet účastníků, a proto nebyl otevřen
a náklady za propagaci kurzu a telefony již byly proúčtovány.
10.3 Vyhodnocení hospodářského výsledku v hlavní i doplňkové činnosti
Výsledek hospodaření za rok 2016 vykazuje organizace ve výši 139 898,40 Kč, z toho z hlavní činnosti
5 795,96 Kč a z doplňkové činnosti 134 102,44 Kč.
Zřizovatel schválil výsledek hospodaření za rok 2016 a přidělení do fondů dle návrhu organizace:
 Fond odměn
26 000,00 Kč
 Rezervní fond
113 898,40 Kč
10.4 Tvorba a čerpání fondů organizace v roce 2016
10.4.1 Fond odměn (411)
Stav fondu odměn k 31. 12. 2016 je 24 139,- Kč. Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření do fondu odměn
byl 24 000,- Kč. Fond odměn nebyl v průběhu roku 2016 čerpán.
10.4.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (412)
Stav fondu k 31. 12. 2016 je 74 689,23 Kč. Fond byl v průběhu roku tvořen základním přídělem z platů
ve výši 107 675,92 Kč. Fond byl čerpán v celkové výši 73 712,- a to na příspěvek na stravování zaměstnanců
ve výši 39 825,- Kč, dále na kulturní a tělovýchovné akce pořádané školou ve výši 20 058,- Kč, na peněžní
dary 13 500,- Kč a na hmotné dary a ostatní ve výši 329,- Kč.
10.4.3 Fond investic (416)
Stav fondu investic k 31. 12. 2016 je 321 121,30 Kč. Tvorba fondu proběhla ve výši 1 235 606,- Kč dle plánu
odpisů. Čerpání fondu na opravy proběhlo ve výši 1 299 998,- Kč, z toho 600 000,- Kč na opravu kotelny
v rámci IZ 1185/3/150/433/04/16, 99 998,- Kč bylo čerpáno na malování a opravy žaluzií. V roce 2016 proběhl
odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 600 000,- Kč.
10.4.4 Rezervní fond
 ze zlepšeného výsledku hospodaření (413)
Stav fondu k 31. 12. 2016 je 83 398,06 Kč. Příděl do fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření byl
ve výši 97 365,52 Kč. Z fondu bylo čerpáno na rozvoj hlavní činnosti 49 588,- Kč. Nakoupeny byly
koše na tříděný odpad, na třídění prádla, nábytek nebo pořízení HP disků pro server.
 z ostatních titulů (414)
Stav fondu k 31. 12. 2016 je 0 Kč. Tvorba fondu ve výši 30 000,- proběhla z účelového peněžního
daru, který byl v průběhu roku zcela vyčerpán na uspořádání odborného kurzu „Péče o nemocné
s psychickým onemocněním“.
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11 INFORMACE O KONTROLÁCH
Ve školním roce byly realizovány následující veřejnoprávní kontroly:
Kontrolující subjekt
Předmět kontroly
Termín kontroly
Výsledek kontroly
Kontrolující subjekt
Předmět kontroly
Termín kontroly
Výsledek kontroly
Kontrolující subjekt
Předmět kontroly
Termín kontroly
Výsledek kontroly

Kontrolující subjekt
Předmět kontroly
Termín kontroly
Výsledek kontroly

Česká školní inspekce
Hodnocení a kontrola podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání žáků a
poskytování školských služeb v oblastech vymezujících úkoly PHÚ
19. 4. 2017
bez připomínek
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
Kontrola plnění povinností zaměstnavatele stanovených § 44a) zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
10. 1. 2017 – 25. 1. 2017
bez připomínek
Hasičský záchranný sbor zlínského kraje, územní odbor Kroměříž
Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve
stanoveném rozsahu
26. 4. 2017
1 připomínka: chráněná úniková cesta byla v době kontroly užívána způsobem
zvyšujícím riziko. Zpráva o odstranění nedostatku byla podána ve stanovené
lhůtě.
Úřad práce ČR – Krajská pobočka ve Zlíně
Hospodaření s veřejnými prostředky „ Dohoda o vyhrazení SÚPM o poskytnutí
příspěvku
14. 6. 2017
bez připomínek
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12 ZÁVĚR
Ve školním roce 2016 - 2017 škola pracovala dle nového organizačního uspořádání. Byla aktualizována
organizační struktura školy a vymezeny úseky vzdělávací, provozně ekonomický a úsek výchovného
poradenství. Ve škole začal rozvíjet činnost koordinátor EVVO, od října 2016 pracoval ve školním
informačním centru pracovník vztahů s veřejností a od 2. pololetí nově pracovník pro doplňkovou činnost. Do
konce kalendářního roku 2016 pracovala na úseku školního poradenství školní psycholožka, na jejíž další
působení škola bohužel neměla dostatek finančních prostředků. Od 1. května 2017 došlo ke změně zástupce
statutárního orgánu a zástupkyně ředitelky. Tyto funkce začala vykonávat Mgr. Jana Kopúnová. Personálně
byla činnost školy v průběhu celého školního roku stabilizovaná.
Z hlediska materiálně technického se škola potýkala především s potížemi souvisejícími s chátráním školní
budovy, které se projevily opadáváním kachliček, z nichž je vytvořen plášť budovy, vypadáváním zevních
meziokenních skleněných výplní, zatékáním do budovy na několika místech apod. Některé nedostatky byly
zaznamenány i v interiéru školy a následně řešeny. Jednalo se především o zastaralou elektroinstalaci,
nevyhovující šatny uklízeček, neobyvatelný školnický byt, poškozené šatny u tělocvičny a nedostatečný počet
míst k sezení v prostorách chodeb. Ve spolupráci se zřizovatelem škola připravila investiční záměr na
zateplení budovy školy, který by mohl být realizován již ve školním roce 2017/2018. Vyřešili jsme některé
drobné technické nedostatky – byl instalován nový sedací nábytek do 3. a 4. podlaží, byla rekonstruována
šatna uklízeček včetně příslušenství, do tří tříd byly instalovány nové bezprašné tabule a byla modernizována
telefonická komunikace. V průběhu prázdnin se uskutečnilo rozsáhlé malování chodeb. Hned v úvodu
školního roku byla dokončena rekonstrukce kotelny. Tím vším byl zvýšen komfort pracovního prostředí nejen
pro žáky, ale i pro zaměstnance školy. Z hlediska vybavenosti školy informačními a komunikačními
technologiemi jsme zabezpečili server novým úložištěm NAS, zakoupili jsme interaktivní tabuli do učebny
informatiky a pro zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů jsme zakoupili licenci výukového software
Corinth.
Po celý rok škola pěstovala intenzivní spolupráci se sociálními partnery především v oblasti zabezpečení
praktického vyučování žáků, ale také nově rozvíjela partnerskou spolupráci na úrovni setkání ředitelů
spřízněných organizací. Zástupci zaměstnavatelů se zúčastnili některých významných akcí školy, jako je např.
přehlídka středních škol, dny otevřených dveří, burza zaměstnavatelů nebo zdravotně preventivní program pro
veřejnost Mezinárodní den ošetřovatelství. Ve vzájemné spolupráci s nemocnicí Milosrdných sester byla
uspořádána zahraniční exkurze a návštěva hospicu. Do spolupráce se zaměstnavateli výrazně vstoupila
výchovné poradkyně organizováním četných aktivit z oblasti kariérového poradenství. Škola zpracovala
a podala žádost o finanční podporu v rámci OPVVV na realizaci dvouletého projektu „Podpora podnikavosti
a kreativity žáků“, od něhož očekává další rozvoj spolupráce se zaměstnavateli.
Škola podporuje spolupráci s významnými odbornými zdravotnickými i pedagogickými pracovišti v ČR.
Zástupce školy byl přizván Národním ústavem pro vzdělávání, školská poradenská zařízení a zařízení pro
DVPP do pracovní oborové skupiny pro tvorbu RVP Praktická sestra. Dalším významným odborným
partnerem školy je Fakultní nemocnice Hradec Králové, která dlouhodobě podporuje realizaci rozsáhlého
projetu „Zdravý úsměv“.
Významnou událostí v životě školy byly přijímací a maturitní zkoušky. Organizace obou typů zkoušek
proběhla bez jakýchkoliv problémů, což u 2. kola jednotné přijímací zkoušky doložila i ČŠI. Škole se po
poměrně intenzivní marketingové kampani podařilo naplnit tři první ročníky. Pro obor Zdravotnický asistent
jsme přijali 2 třídy - jednu třídu denní a jednu třídu večerní formy studia. Do oboru Sociální činnost jsme
přijali jednu třídu denního studia. Výsledky maturitních zkoušek nedopadly zcela dle očekávání. Zklamáním
byly výsledky zejména u denního studia oboru Zdravotnický asistent, kde z 26 žáků třídy přistoupilo
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k maturitním zkouškám 21 žáků a z nich úspěšně maturovalo pouze 19 žáků. Naopak velmi úspěšnou
maturitní bilanci měli žáci večerního studia stejného oboru.
Základní cíle, které jsme stanovili pro hodnocený školní rok, byly splněny. Škola poskytovala žákům dobré
podmínky pro teoretickou i praktickou výuku, podařilo se naplnit stanovený počet tříd, čímž došlo k nárůstu
celkového počtu žáků školy. Naším dalším cílem bude kromě zvelebování materiálních podmínek výrazná
orientace na zvyšování kvality vzdělávání.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 byla schválena Školskou radou na jejím zasedání
dne 9. října 2017.

Mgr. Věra Koščová
předsedkyně školské rady

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 byla projednána na jednání pedagogické rady dne
16. října 2017.

V Kroměříži dne 16. října 2017
č.j.: SZŠKM/1165/2017

PhDr. Ludmila Hanáková
ředitelka školy
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PŘÍLOHA č. 1
EVALUACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
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PŘÍLOHA č. 2
VYHODNOCENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
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