Střední škola automobilní a informatiky
Weilova 4, Praha 10 – Hostivař, 102 00
IČO: 00497070, DIČ: CZ00497070

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013
(veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně
po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak)

I. Základní údaje o škole, školském zařízení
1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013

Střední škola automobilní a informatiky
2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon

ředitel:

Ing. Milan Vorel,

milan.vorel@skolahostivar.cz, 242 456 102

stat. zástupce:

Mgr. Josef Mareš,

josef.mares@skolahostivar.cz, 242 456 106

3. Webové stránky právnické osoby (současná adresa)
www.skolahostivar.cz
4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita
(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku)
Střední škola
IZO: 000 497 070
1600 žáků
Domov mládeže
IZO: 110 019 709
48 lůžek
Školní jídelna
IZO: 110 019 717
neuvádí se
Školní jídelna - výdejna
IZO: 150 073 704
neuvádí se

Pojmy a jejich vysvětlení:
Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení
Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy.
Školské zařízení = školské zařízení podle § 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve
školském rejstříku
kód

název oboru / vzdělávacího programu

cílová
kapacita
oboru /
programu

SŠAI

18-20-M/01

Informační technologie

360

Praha 10, Weilova 4

26-47-M/003

Informační technologie –
aplikace osobních počítačů

360

64-41-L/51

Podnikání - denní

70

64-41-L/51

Podnikání - dálkové

102

64-41-L/524

Podnikání - denní

70

dobíhající

37-41-L/503

Dopravní provoz - dálkové

70

dobíhající

37-41-L/503

Dopravní provoz - večerní

30

dobíhající

39-41-L/01

Autotronik

360

39-41-L/001

Autotronik

240

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových
vozidel

360

23-55-H/02

Karosář

90

Klempíř – strojírenská výroba

90

dobíhající

23-61-H/001

Lakýrník

45

dobíhající

23-61-H/01

Autolakýrník

45

37-41-M/01

Provoz a ekonomika dopravy

240

23-68-H/001

Automechanik

100

dobíhající

26-57-H/001

Autoelektrikář

90

dobíhající

37-42-L/51

Logistické a finanční služby dálkové

90

neotevřeno

23-43-L/51

Provozní technika – dálkové

102

škola

23-55-H/002

poznámka
(uveďte, pokud obor
nebyl vyučován, je
dobíhající, atd.)

dobíhající

dobíhající

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2011/2012:
a) nové obory / programy
b) zrušené obory / programy
7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu):
a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
b) jiná
Adresa

vlastník objektu

výše pronájmu

102 00 Praha 10, Weilova 1270/4

vlastní objekt

0

142 00 Praha 4 - Libuš, Dobronická
7/1216

vlastní objekt

0

468 61 Desná III, okr. Jablonec n/ n.

vlastní objekt

0

2

Nýčovy domky 105
101 00 Praha 10, U Plynárny
99/1290

vlastní objekt

0

100 31 Praha 10, Průběžná
76/2397

ABO servis, s.r.o., U
drůbežárny 164, Praha 4

78 447- Kč měsíčně + služby
160.720,80 vč. DPH

23 autoservisů (25 pracovišť) na
území hl. m. Prahy - umístěno
celkem 100 žáků II., III. a IV.
ročníků

Příslušné servisy, viz
příloha

0

8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby

Škola je po materiální a technické stránce velmi dobře vybavena. Disponujeme 5 multimediálními
učebnami vybavenými interaktivními tabulemi a 6 počítačovými učebnami, odbornými auto
učebnami, elektro laboratoří, školní knihovnou a dalšími pomůckami. Budova školy je vybavena
rychlou strukturovanou datovou a telefonní sítí - 500 přípojek do všech místností s rychlostí 100
Mbps, 7 serverů připojených 1Gbps sítí. Připojení na Internet rychlostí 10Mbps realizováno optickým
kabelem. Síť je postavena nejmodernějšími prostředky na trhu, což se prokazuje její funkčností a
kvalitou.
Škola dostala nové zateplení, fasádu a okna.
Pro žáky jsou zřízeny 2 posilovny pro 15 současně cvičících, školní jídelna, prostorná tělocvična,
multifunkční sportovní hřiště. Budova školy a odloučených pracovišť prochází každý rok inovací –
stavební rekonstrukce, oprava podhledů, učeben a doplňování vybavení školy a mnoho dalších
vylepšení školu stále čeká.
Vybrané prostory školy jsou pokryty bezdrátovou sítí eduroam.
Školní knihovna a studovna pro žáky s beletrií, odbor. Literaturou a časopisy včetně pevného
připojení k Internetu
Výuka odborného výcviku probíhá na 3 odloučených pracovištích
Nově vybudované, špičkově vybavené dílenské provozy, šatny a sociální zařízení s klimatizací.
Zajišťujeme odborný výcvik oborů Autotronik, automechanik, autoklempíř, autoelektrikář,
autolakýrník.
Výuka probíhá jednak jako cvičná práce, ale také jako produktivní přímo na zakázkách.
Každý žák je vybaven jednotnými základními pracovními pomůckami a pracovním oděvem.
Další služby zákazníkům
Opravy a servis osobních vozidel s 50% slevou
Emisní testy a seřízení benzinových a naftových motorů přístroji BOSCH
Měření geometrie
3

Pneuservis včetně pneumatik
Výměny olejů (SHELL)
Měření výkonu motoru na válcové výkonové zkušebně
Testy brzd na válcové zkušebně
Autoklempířské práce
Auto lakýrnické práce
9. Školská rada - datum ustanovení, seznam členů, jméno předsedy školské rady a jeho kontaktní
údaje
Jméno
Ing. Boušová Dana

Ivan Chvátal

Jmenován/volen
Zástupce pedagog.
Pracovníků TV (předsedkyně)
Zástupce pedagog.
Pracovníků OV

dana.bousova@skolahostivar.cz
242456109
ivan.chvatal@skolahostivar.cz
242456190
hana.kakosova@seznam.cz
605576420
pazdera.honza@gmail.com
736745171
trestikp@praha15.cz
602495926
602 230 415

30. 8. 2011
22. 11. 2011

Ing. Hana
Kakosová

Zástupce nezletilých žáků

Jan Pazdera

Zástupce zletilých žáků
(místopředseda)

Ing. Petr Třeštík
PhDr. Marcela
Štiková

Dat.
30. 8. 2011

Zástupce zřizovatele
Zástupce zřizovatele

25. 10. 2011
6. 5. 2013
12. 6. 2012

II. Pracovníci právnické osoby
1. Pedagogičtí pracovníci
(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte)

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

interní učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané celkem

SŠAI, Weilova 1270/4, Praha 10

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

škola

a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

5

5

74

73,3

2

0,7

76

74

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)
škola

počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných

SŠAI, Weilova 1270/4, Praha 10

nekvalifikovaných

4

celkem % z celkového počtu
ped. pracovníků

67,09

83,8

13

16,2

c) věková struktura pedagogických pracovníků
počet celkem ve
fyzických
osobách k 31.
12. 2012
83

v tom podle věkových kategorií
do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více let

0

8

13

14

38

10

c) další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

semináře

1

Kyberšikana

10

SŠAI

semináře

1

ICT ve škole – inovativní
výukové aktivity a ICT strategie
ve škole

4

Vzdělávací institut Středočeského
kraje

semináře

1

Seminář pro třídní učitele

1

UK

semináře

1

Základy programování C“
konzole

4

SSPŠ

semináře

1

Produktová fotografie

1

Fotoinstitut

semináře

1

2

Inovace výuky

semináře

2

2

NDIV

semináře

1

2

Cisco

semináře

2

semináře

1

semináře

1

semináře

Blíže k realitě kancelářské
praxe II
Konzultační semináře k ústním
zkouškám z AJ
IT Essentials
Autodesk Authorized training
center
Rozvoj funkčního myšlení
studentů ve výuce matematiky
na SŠ
Občanem v EU – budoucnost a
výzvy

1

Computer Agency

2

Descartes

1

Masarykova univerzita

1

Elektronika podvozku

3

Auto Kelly

semináře

1

Elektronika vozidel Škoda
Octavia III

3

Škoda, Bosch, Scania

semináře

1

Paralelní diagnostika

3

Auto Kelly

semináře

1

Barvy nové generace Hi-tec

1

Interaction

semináře

1

Sváření hliníku

1

Interaction

semináře

1

TEXA 1

4

Interaction

semináře

1

1

e-pedagog

semináře

1

1

Památník Lidice

semináře

1

2

Descartes

semináře

1

1

Auto Kelly

semináře

1

Zážehové motory 2

1

Auto Kelly

semináře

1

Skútry MK 10

1

Auto Kelly

semináře

1

ICT for creating a better future

1

CEDEFOD Turecko

Dalších 49 fyzikálních
experimentů, které se nevešly
do krabice od bot
ČS legionáři v boji za svobodu
Československa
Křesťanství v proměnách dvou
tisíciletí
Sériová diagnostika pro
pokročilé

5

semináře

1

semináře

1

semináře

1

semináře

1

semináře

1

semináře

1

semináře

1

semináře

Zvol si život: skrytá nebezpečí
internetu
Alternativní metody a formy
práce v hodinách ČJL
Ožehavá témata rozvojové
spolupráce
Konzultační seminář pro
management škol
RKCP – klima třídy, motivace,
lepší výsledky žáků
Domino ČR 2012 soutěž
digitálních výukových objektů

1

ACET

1

Descartes

2

Partners Czech

1

NIDV

1

Vzdělávací institut Středočeského
kraje

1

Inovace výuky o.p.s.

Český jazyk a literatura na SŠ

2

Fraus

1

Teaching English – secondary
schools

1

Oxford Professional Development

semináře

1

Cloud pro učitele

1

Jednota školských informatiků

semináře

1

1

EDUKO

semináře

1

1

British Council

semináře

1

1

Bohemia EU Planners

semináře

1

Zapojme se – máme nápad

2

Centre for modern education

semináře

1

Zapojme se- plánujeme spolu

2

Centre for modern education

semináře

1

Zapojme se- nemusíme,
chceme

2

Centre for modern education

semináře

1

Zapojme se - .kde na to vzít

2

Centre for modern education

semináře

1

Aktivní občanství

2

Centre for modern education

semináře

1

semináře

1

semináře

1

semináře

Právo se zaměřením na nový
občanský zákoník
Informační a komunikační
technologie ve výuce
angličtiny
Fórum. evropský rok občanů
2013

Diagnostika a servis moderních
brzdových systémů
Diagnostika a opravy emisních
systémů
50. léta v Československu.
Represe nebo každodennost

2

VDO Continental

4

SŠAI

1

USTRCR

1

Multimodální doprava

1

Inst. J. Pernera a Svaz spedice a
logistiky

kurzy

1

Kurz práce s interaktivní tabulí

5

SŠAI

kurzy

1

Kurz grafiky pro začátečníky

3

SŠAI

kurzy

1

Hodnotitel ústních zkoušek pro
žáky s PUP MZ ČJL

2

Cermat

kurzy

1

Hodnotitel ústní MZ AJ

3

Cermat

kurzy

1

Zadavatel písemné MZ AJ

3

Cermat

kurzy

1

Zadavatel maturitních zkoušek

2

Cermat

kurzy

1

2

Cermat

kurzy

1

kurzy

1

Hodnotitel písemné práce pro
žáky s PUP MZ
Kurz MS Word a Excel pro
pokročilé
Základy kreslení v AutoCADu

6

5
6

SŠAI
SSPŠ

kurzy

1

Kurz efektivnější využití MS
Office

3

SŠAI

kurzy

1

Základní kurz PowerPoint

3

SŠAI

kurzy

1

Zdravotní kurz

1

VZŠ

doplňkové pedagogické
studium

1

3

ČZU

DPS

1

3

Ped FUK, MF UJEP

DPS

1

1

VŠE

jiné

1

11

AZ Welding

jiné

1

Strojírenská technologie

1

UJEP

jiné

1

Andragogika

1

UJAK

jiné

1

Architektura

1

ČVUT FA

Učitelství praktického
vyučování
Učitelství odborných
předmětů, vychovatelství
Učitelství VZP pro II. Stupeň ZŠ
a SŠ
Doškolení a přezkoušení
svářeče

d) jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků

z toho

celkem (fyzické osoby)

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.)

6

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.)

4

rodilý mluvčí

0

2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)
a) počty osob
fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

46

45,325

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků
počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

semináře

1

Účetnictví a státní správa a samospráva

1

Institut certifikace

semináře

1

FKSP a závodní stravování

1

Mgr. Vondráčková

semináře

2

Školení, nové aktualizace včetně vyhlášek a
zákonů a jejich změn

1

Vema

kurzy

1

MS Word a Excel pro pokročilé

2

SŠAI

jiné (uvést jaké)

1

Daňové poradenství

1

Ped FUK

jiné

1

Hygienické požadavky ve stravování

1

UJAK

jiné

1

Spisová služba

3

AHMP

7

III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ)
(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte)

1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů
a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola

SŠAI, Weilova 1270/4, Praha 10

počet tříd / skupin

počet žáků / studentů

32

808

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku:
(údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně)
-

přerušili vzdělávání:
15
nastoupili po přerušení vzdělávání:
18
sami ukončili vzdělávání:
59
vyloučeni ze školy:
3
nepostoupili do vyššího ročníku:
17
přestoupili z jiné školy:
27
přestoupili na jinou školu:
14
jiný důvod změny (uveďte jaký): ukončili na výzvu 19

z toho nebylo povoleno opakování: 1

b) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola

počet tříd / skupin

počet žáků / studentů

SŠAI, Weilova 1270/4, Praha 10

4

75

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku:
(údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně)
-

přerušili vzdělávání:
3
nastoupili po přerušení vzdělávání:
2
sami ukončili vzdělávání:
3
vyloučeni ze školy:
0
nepostoupili do vyššího ročníku:
10
přestoupili z jiné školy:
2
přestoupili na jinou školu:
0
jiný důvod změny (uveďte jaký): ukončili na výzvu 17

z toho nebylo povoleno opakování: 0

2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu)
a) denní vzdělávání
škola

SŠAI, Weilova 1270/4, Praha 10

průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu

průměrný počet
žáků / studentů
na učitele

25,8

15,2

průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu

průměrný počet
žáků / studentů
na učitele

15

15,2

b) vzdělávání při zaměstnání
škola

SŠAI, Weilova 1270/4, Praha 10

8

kraj

Jihočeský

Jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)

počet
žáků/studentů
celkem

10

3

4

5

4

4

5

6

3

0

258

7

4

313

z toho
nově přijatí

5

1

2

2

1

2

2

3

2

0

83

3

2

108

škola

SŠAI, Weilova 1270/4,
Praha 10

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci)
a) denní vzdělávání
škola

SŠAI, Weilova 1270/4, Praha 10
5

prospělo s vyznamenáním
z celkového počtu žáků / studentů:

neprospělo

81

opakovalo ročník

66
480

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.
tj. % z celkového počtu žáků/studentů

64,17 %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta

107,27
7,30

z toho neomluvených

b) vzdělávání při zaměstnání
škola

SŠAI, Weilova 1270/4, Praha 10

z celkového počtu žáků / studentů:

prospělo s vyznamenáním

1

neprospělo

2

opakovalo ročník

3
25

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.

39,68 %

tj. % z celkového počtu žáků/studentů

34,71

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta

0

z toho neomluvených
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5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií

škola

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

SŠAI,Weilova1270/4, Praha 10

denní
vzdělávání

vzdělávání
při zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku

71

0

z toho konali zkoušku opakovaně

0

0

29

0

4

0

67

0

0

0

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu
prospěl s vyznamenáním
počet žáků, kteří byli hodnoceni

prospěl
neprospěl

MATURITNÍ ZKOUŠKY
škola

SŠAI, Weilova 1270/4, Praha 10

denní
vzdělávání

vzdělávání
při zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku

124

6

z toho konali zkoušku opakovaně

15

0

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu

17

1

2

0

117

5

5

1

prospěl s vyznamenáním
počet žáků, kteří byli hodnoceni

prospěl
neprospěl
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6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2013/2014
a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ
(za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách
přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa)
skupina oborů vzdělání,
kód, název

SŠAI, Weilova 1270/4, Praha 10
435

počet přihlášek celkem

3

Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014
(denní vzdělávání)

počet kol přijímacího řízení celkem

430

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru
z toho v 1. kole

381

z toho ve 2. kole

16

z toho v dalších kolech

33

z toho na odvolání

0
5

počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor: 2355H02 Karosář

5

obor: 2368H01 Mechanik opravář motorových vozidel

7

obor: 3741M01 Provoz a ekonomika dopravy

3

obor: 2343L51 Provozní technika

4

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2013/2014

62

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců
a příslušníků národnostních menšin.
Škola má dobré zkušenosti s výukou cizinců (začleněni do kolektivu třídy).
Většina cizinců je adaptabilní, snaživá a přizpůsobivá.
Jejich výsledky jsou srovnatelné s výsledky vzdělávání českých žáků.
Ázerbajdžánská
republika
Bělorusko
Čína
Moldavská republika
Kazachstán
Mongolsko
Ruská federace
Srbsko

1
1
1
1
3
1
1
0

11

Slovensko
Vietnam
Ukrajina

4
5
13

Celkem cizinců

31

8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva
a negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků ze
znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky.
Speciální třídy nemáme – v případě potřeby postupujeme podle individuálního vzdělávacího
plánu (viz. Zákon 561/2004 – školský zákon)

9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Jsou ve škole nadaní žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými formami
je zabezpečeno vzdělávání nadaných žáků a studentů.
Speciální třídy nemáme – v případě potřeby postupujeme podle individuálního vzdělávacího
plánu (viz. Zákon 561/2004 – školský zákon)

10.Ověřování výsledků vzdělávání
Pilotáže maturitních ročníků
oborů IT, Autotronik, nástavbové denní a dálkové studium - z předmětů CJL, ANG a MAT ve
dnech: 13. 12. a 19. 12. 2012
Amthauerův test – maturitní třída I 4. B – obor IT: 18 20 M/01 (5. 12. 2012)
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Školní vzdělávací programy
Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace.
http://www.skolahostivar.cz/201-obory/

SŠAI Weilova 1270, Praha 10

KKOV/RVP

stud. denní MŠMT
Pozn.
Zařazení do školského rejstříku k 1.9.2009 při zaměst. Cílová
Zařazení SOŠ a SOU do sítě : 21.6. 1996
nástavbové Kapacita RVP

Ředitelství

IZO 600 170 080

23-55-H/02
23-61-H/01
23-68-H/01
39-41-L/01
64-41-L/51
64-41-L/52
37-41-L/503
23-43-L/51
37-42-L/52

Karosář
Autolakýrník
Mechanik opravář motorových vozidel
Autotronik
Podnikání
Podnikání
Dopravní provoz
Provozní technika
Logistické a finanční služby

Klasif.kmen.
oborů vzděl.

název oboru

stud.
stud.
stud.
stud.
stud.
stud.
stud.
stud.
stud.

denní
denní
denní
denní
denní
dálkové
dálkové
dálkové
dálkové

90
45
360
360
70
102
70
102
90

nový 1.9.10
nový 1.9.10
nový 1.9.08
nový 1.9.09
nový 1.9.09
nový 1.9.10
nový 1.9.09
nový 1.9.12
nový 1.9.12

1.9.2012
Skutečná Nařízení
Kapacita vlády
40
41
176
230
45
35
6
25
0

211/2010
224/2007
224/2007
211/2010
211/2011
211/2010
neotevřen

SŠA
Celkem
18-20-M/01
37-41-M/01

IZO 000 497 070
Informační technologie

Kapacita
stud.denní

900
360 nový 1.9.09

598
236 268/2008

Provoz a ekonomika dopravy

stud. denní

240 nový 1.9.10

43 268/2008

SŠI
Celkem
Celkem

IZO 110 032 624
SŠAI
Domov mládeže
IZO 110 019 709
Školní jídelna
IZO 110 019 717
Školní jídelna - výdejna
IZO 150 073 704

Kapacita

500

279

Kapacita

1400

877

Kapacita

48

Kapacita

1000 neuvádí se

Kapacita

0 neuvádí se

11.Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Kolika jazykům se žáci učí, cizí jazyky podle četnosti výuky, jak školy motivují žáky k výuce cizích
jazyků, apod.
Žáci se vzdělávají cizímu jazyku podle výběru: anglický, německý, ruský.
V oboru vzdělání 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy žáci studují dva cizí jazyky (anglický
jazyk a ruský jazyk).
V oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie studují všichni žáci anglický jazyk.
V ostatních oborech mají žáci podle ŠVP možnost výběru mezi anglickým a německým jazykem.
Metropolitní program – navýšení hodinové dotace ANG pro 2. ročníky IT (konverzační hodina).
Školní konverzační soutěž – studenti 4. ročníků oborů IT a AT si v rámci třídních kol ověřovali své
konverzační znalosti (speaking skills – řečové dovednosti) ke (státní)maturitní zkoušce
z anglického jazyka.
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V rámci volnočasových aktivit žáci navštívili: Divadelní představení výchovně vzděl. divadla Bear –
hra probíhá v angličtině (procvičuje se i gramatický jev), materiály jsou učiteli zasílány předem.
Doplňkové aktivity: Časopis Bridge – materiály ke státní maturitní zkoušce (testování čtyř
jazykových kompetencí – mluvení, psaní, čtení a pochopení textu.
Účast v Projektu ALT (Leonardo da Vinci - přenos inovací a tvorba učebnice pro autoopravárenské
obory) - odstartoval dne 1. 11. 2011. Vyhotovení a distribuce učebnice ALT – odborná angličtina
pro automechaniky.

IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Domovy mládeže)
1. Domovy mládeže (samostatné i při školách)
a) Vybavení domova mládeže (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu)
počet

22

Počet ložnic celkem
1 až 3 lůžkových

22

4 až 6 lůžkových

0

7 až 10 lůžkových

0

11 a více lůžkových

0

v tom

1

Společenské místnosti a klubovny

b) Počty ubytovaných žáků podle typu školy (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu)
typ školy

počet ubytovaných

z toho ze škol zřizovaných HMP

základní (vč. speciálních)

0

0

gymnázium

0

0

29

29

konzervatoř

1

1

SOU, OU a U

3

1

speciální a praktické SŠ

0

0

VOŠ

2

2

jiné (specifikujte)

0

0

35

33

počet ubytovaných ve škol. roce 2012/2013

kapacita

naplněnost v %

35

44

79,5

SOŠ

celkem

c) Naplněnost domovů mládeže
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d) Žádosti o ubytování v domově mládeže
- počet žádostí celkem
33
- z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno 0
- nejčastější důvody nevyhovění žádosti
e) Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku (důvody, počty)
příchod – postupné zaplňování DM po roční provozní pauze - 16
odchody – ukončení studia - 7
f) Další údaje o ubytovaných
nejsou
g) Využití Domovů mládeže v době školních prázdnin
nebyl v provozu
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V. Aktivity právnické osoby
- Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1.

Výchovné a kariérní poradenství

Na škole nově působí školní psycholog Mgr. Lenka Novotná z PPP, která pravidelně 1x měsíčně
dochází do školy. Žákům kromě konzultací nabízí testování SPU a učebních stylů především pro 1.
ročníky, dále kariérní testy před ukončením studia.
Na stránkách školy je možno vstoupit do sekce „Výchovné a kariérní poradenství“,
http://www.skolahostivar.cz/704-poradna/, ve které jsou jednotlivé sekce věnované
studentům, rodičům, maturantům, dále jsou zde kontakty na jednotlivé pracovnice poradny a
schránka důvěry. Rodiče a žáci si mohou vybrat, s kým chtějí svůj problém konzultovat. Jsou to
výchovné poradkyně – Mgr. Dologhová, Marešová, školní metodik prevence- sociálně patologických
jevů a kariérní poradce – Ing. Menčíková a psycholog z PPP - Novotná. V sekci věnované maturantům
se pravidelně objevují informace o přijímacím řízení, dnech otevřených dveří jednotlivých fakult a
další informace pro maturanty.
Kariérní poradenství:
Škola spolupracuje s Úřadem práce hl. m. Prahy – Odborem poradenství a zprostředkování. Studenti
4. ročníků studijních oborů a žáci 3. ročníků učebních oborů navštěvují toto středisko, chodí na
besedy o volbě povolání a studia na vysoké škole.
Na kariérní poradenství je kladen velký důraz během celého studia. Oblast kariérního poradenství se
snažíme zařadit do výuky studijních i učebních oborů. Zařazujeme je především do předmětů:
Základy společenských věd, Ekonomika, Management, Psychologie aj. Během studia jsou žáci vedeni,
jak si co nejlépe připravit životopis, napsat motivační dopis a jak postupovat při pracovním
pohovoru. Seznamujeme se situací na trhu práce a jeho současnými požadavky.
Již během studia v některých případech radíme studentům se změnou oboru vzhledem k jejich
schopnostem a zaměřením. Radíme při volbě VŠ nebo povolání. Ve spolupráci se studijním
oddělením pomáháme s přihlašováním studentů na VŠ.
Podáváme informace s nabídkou přípravných kurzů na VŠ, kontakty na personální agentury a
nabízíme možnost návštěvy Veletrhu pracovních příležitostí.
Své postupy konzultujeme s NÚV.
Se studenty jsou v případě jejich zájmu vedeny individuální pohovory a je jim nabízeno
psychodiagnostické testování.
Škola se snaží integrovat také studenty, kteří mají nějaký handicap, a v jejich případě jde o
individuální přístup.
Škola vede statistiku ohledně dalšího zařazení svých absolventů na trhu práce.
Nejčastější výchovné problémy:
1. Zameškané neomluvené hodiny – vysoké absence
2. Slabý prospěch, vyplývající z častých absencí
3. Výjimečně hrubost a násilí mezi studenty, vandalismus, šikana.
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2.

Prevence sociálně patologických jevů
Škola má pro prevenci sociálně patologických jevů vypracovaný Minimální preventivní program,
jehož součástí jsou pravidelné besedy, tematicky zaměřené pro každý ročník. Na besedách
spolupracujeme s Muzeem Policie ČR:
1. ročníky: Prevence kriminality
2. ročníky: Sociálně patologické jevy
3. ročníky: Internetová kriminalita, Besedy pro začínající řidiče
K prevenci také slouží schránka důvěry na stránkách školy http://www.skolahostivar.cz/704-

poradna/
V rámci boje proti SPJ, byli všichni žáci 1. ročníku školy začleněni do grantu „Výchovou
k toleranci“, na kterém jsme spolupracovali s pracovníky OS ACET. Problémovým třídám se navíc
věnovala speciální pedagožka Mgr. Lucie Levitová. Součástí grantu a prevence SPJ bylo i školení
učitelů o Kyberšikaně.
Organizace adaptačních kursů:
Adaptační kurzy
3.

8 tříd 1. ročníku
(179 studentů)

adaptační kurz

Ekologická výchova a environmentální výchova
Jako součást ŠVP je vyučována nejen jako samostatný předmět, ale prolíná různými předměty
jako průřezové téma Člověk a životní prostředí. Na škole jsou rozmístěny kontejnery na
recyklovaný odpad, součástí výuky na odborném výcviku je i ekologické nakládání s provozními
kapalinami. Pracoviště jsou vybavena moderními ekologickými stroji. Škola spolupracuje
s ekologickými organizacemi – Brontosaurus, Tereza, jejichž členy zve na besedy.

4.

Multikulturní výchova
Při multikulturní výchově škola spolupracuje s neziskovými organizacemi a chodí na pravidelné
besedy např. do Divadla U hasičů. Besedy probíhají také v rámci výuky Základy společenských
věd, přímo v budově školy, např. přednášejí členové OS ACET.

5.

Výchova k udržitelnému rozvoji
Škola v rámci grantu vytvořila výukový program „Trvale udržitelný rozvoj v automobilovém
průmyslu (Trvale udržitelný rozvoj v automobilovém průmyslu), který je určen především pro žáky
učebních oborů a pro studenty učebního oboru s maturitou Autotronik. Tento výukový program
je zařazen do výuky v předmětu ZPV (respektive – Ekologické a biologické vzdělávání).

6.

Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků.
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7.

Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a
zaměření a počty žáků.

NÁZEV
Možnosti absolventa po SŠ
Logická olympiáda
Divadlo v Dlouhé – Naši furianti

účast
P2.A
266 studentů IT, AT a PED
Vybraní žáci školy

TYP AKCE
přednáška
olympiáda
Klub mladého diváka

Adaptační kurzy

8 tříd 1. ročníku
(179 studentů)

adaptační kurz

8. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků.
typ akce

místo

počet účastníků

úspěšnost

LVK žáků 1. ročníků

Desná v Jizerských
horách

56 Slabá

LSHK výběrový,
zahraniční

Itálie – San Francisco

32 Velmi dobrá

9. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a
zaměření a počty žáků.
NÁZEV
Možnosti absolventa po SŠ
Logická olympiáda
Divadlo v Dlouhé – Naši furianti
Adaptační kurzy pro 1.ročníky
ND – Radúz a Mahulena
Divadlo ABC- B. Smetana – The
greatest hits
Evropská Unie

TYP AKCE
přednáška
olympiáda
Klub mladého diváka
adaptační kurz
Klub mladého diváka

IQ park - Liberec
Česká národní banka
Jeden svět na školách – měsíc filmu

účast
P2.A
266 studentů IT, AT a PED
Vybraní žáci školy
179
Vybraní žáci školy
Vybraní žáci
školy
P1.A
T1.B, T2.B,
T3.B, I2.A,
I2.B, I1.B
P1.A, P2.A
P1.A, P2.A

Film – slovo – knihovna - MK
Divadlo Hybernia – Jesus Christ
Superstar

P2.A, I4.A
Vybraní žáci
školy

exkurze
Klub mladého
diváka
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Klub mladého diváka
přednáška, soutěž

exkurze
exkurze
Filmová projekce

Studentské prezidentské volby
Divadlo ABC – Král Lear
Regensburg – jazykově poznávací
zájezd
Senát ČR
Atlas mraků
Městský soud
Sekty
NTM – projekt balón
Virtuální svět v Linci na Dunaji
Můžeš – seminář na podporu
podnikání
Finanční gramotnost
Pornografie a kult těla
Vývoj života
Setkání s astrofyzikou
Antisemitismus a holocaust
Matematický klokan
Think big school
Poslanecká sněmovna PČR
Řemeslo žije II – VRL-ZKL Praha
Řemeslo žije II – Pérovna s.r.o.
Veletrh vzděl. a studij. příležitostí

10.

P1.A a všichni
žáci školy
P1.A, P2.A,
T4.A
47 žáků SŠAI
P1.A, P2.A

volby nanečisto
divadelní
představení

I2.B, I3.P, I1.P, I4.C, I2.A, I1.B
P1.A, I3.P
I3.P, I1.A, T1.A
M1E, T1.B, S1E
I1.B, I1.P, T3.B, T4.B, M2.E

zájezd
exkurze
filmové
představení
soudní líčení
přednáška
exkurze
zájezd

P2.A, P1.A
P1.A, P2.A
I2.P
I2.P, I3.P, I2.B
Studenti AT a IT
I4.A, T4.B
Studenti AT a IT
I2.A
T3.A, T3.B
M2.A
M2.A
T3.A, I3.C

seminář
soutěž
přednáška
přednáška
beseda
beseda s pamětníkem
soutěž
soutěž
exkurze
exkurze
exkurze
exkurze

Soutěže

Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a
mezinárodní úrovni)
Soutěže ICT
Název

Umístění

Místo konání

Office Aréna

- 2. místo kraj MHMP – Dominik Klapuch – 24. 4. 2013 – SŠ Třebešín

Graphic Wizard

– 1. místo Česko-Slovensko – Jan Sidoryk – 22. 3. 2013 – SŠAI Praha

IT Junior

– 2. místo v národním kole – SŠAI – únor 2013 - umístění školy na soutěži

IT Junior

– 3. místo v národním kole – Lukáš Badstieber – únor 2013 (jednotlivec)

Soutěž Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka
25. 1. 2013 bylo předáno ocenění v Lucerně žákům: Dominik Klapuch (I2. B) a Patrik Havlíček (I1. B).
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Soutěže autoopravárenství
Název
AMJ Regionální kolo
Praha (Automechanik)
Automobileum ČR
Celostátní
AKJ ČR Celostátní
(Karosář)
ALJ ČR Celostátní
(Autolakýrník)
AMJ Int. Mezinárodní
(Automechanik)
SOLLERTIA MHMP
(Automechanik)

místo konání
Praha

účastníci

umístění

2

5. a 6.

Mladá Boleslav

1

9.

Mladá Boleslav

1

5.

Praha

2

1. a 3.

Praha

2

1. a 3.

Sosnová

11.Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
Škola je partnerem projektu:
EUROPEAN UNION LIFELONG LEARNING PROGRAMME LEONARDO da VINCI MOBILITY
PROGRAMMES (IVT-VETPRO-PLM)
Training placement
Under the Lifelong Learning Programme
a zajišťuje studijní program pro účastníky – studenty škol, zapojených do projektu.
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12.Spolupráce právnické osoby s partnery
Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj.
ČZU v Praze – řízená pedagogická praxe posluchačů IVP ČZU(náslechy a výstupy)
Přehled Partnerů:
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Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení).
určeno pro
dospělé / žáky
Dospělí pracovníci
emisních stanic

akreditace MŠMT
ano / ne
Ne

typ vzdělávání

zaměření

počet účastníků

odborný kurz

Diagnostika a opravy emisních
systémů vozidel

45

pomaturitní specializační
kurz

Ne

Ne

rekvalifikace

Ne

Ne

odborný kurz

TOYOTA T-TEP

7

Studenti SŠAI

jiné (uvést jaké)

Autoškola B, C

85

Studenti SŠAI

DVPP

Autoopravárenství – EPKV Škoda
Auto-Bosch-Scania

4

Dospělí učitelé pro
Region Praha

Ne
Ne
ANO

13.Další aktivity, prezentace
Projekty MHMP:
Řemeslo žije
Sollertia
Pater Noster

14.Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin
SŠAI Hostivař – Středisko služeb školám
Zpracování mezd školám v rámci doplňkové činnosti

Odloučené pracoviště 5 - Vzdělávací a rekreační objekt DESNÁ v Jizerských horách:
Zimní lyžařský výcvikový kurs žáků
Letní cyklistický kurz žáků
Výjezdní zasedání zaměstnanců školy
Letní rekreace zaměstnanců, případně cizích osob
Zimní rekreace zaměstnanců, případně cizích osob

Odloučené pracoviště 4 Školní servis – Auto Libuš:
Emisní stanice – měření emisí osobních vozidel v rámci doplňkové činnosti
Opravy vozidel
Pronájem a provoz STK
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VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení.
termín

Výsledné hodnocení

Druh inspekce, kontroly
Protokol ČŠIA-1019/12-A

Státní kontrola dodržování vyhl. č. 177/2009 Sb.

1. 9. a 13. 9. 2013

Stanoveno více než 30 témat – stanoveny
dva tematicky odlišné celky

http://www.csicr.cz/cz/Dokume
nty/Inspekcni-zpravy?d=1263
2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení
Druh inspekce, kontroly

Termín, místo

Hl. m. Praha, MHMP, odbor evropských fondů – kontrola
projektu Měřím, měříš, měříme

23. 11. 2012
Weilova 4, Praha 10
28. 1. 2013
Průběžná 76, Praha 10
(OP1)

MČ Praha 10, odbor živnostenský, Vršovická 68, Praha 10
Dodržování zákona 455/1991, 634/1992, 353/2003, 379/2005
Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu
Dodržování povinností zaměstnavatele podle § 81 a 83 zákona
o zaměstnanosti
MČ Praha 10, odbor živnostenský, Vršovická 68, Praha 10
Dodržování zákona 455/1991, 634/1992, 353/2003, 379/2005
Hygienická stanice hl. m. Prahy, kontrola DM
Hygienická stanice hl. m. Prahy, kontrola ŠJ
Hygienická stanice hl. m. Prahy, kontrola bufetu

21. – 30. 1. 2013
Weilova 4, Praha 10

Výsledné hodnocení
Bez závad
Uvedené zákony dodržovány.

V souladu.

21. 3. 2013
Uvedené zákony dodržovány.
U Plynárny 1403/99 (OP2)
29. 4. 2013
Bez nedostatků.
Dobronická 1216, Praha 4
18. 6. 2013
Weilova 4, Praha 10
18. 6. 2013
Weilova 4, Praha 10
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Dveře u hr. přípravny opravit do 30. 8. 2013
Nezjištěny závady.

VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2012
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Zpracováno v souladu s
vyhláškou č.505/2002 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k

Název nadřízeného orgánu
MHMP
Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky
Střední škola automobilní a
informatiky

31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

IČ
497070

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF.

Weilova 4
10200 Praha 102
1

Synt
.
účet

Číslo
Název položky
pol.
A.
I.

NÁKLADY CELKEM
(ř.2+38+44+47)
Náklady z činnosti
1. Spotřeba materiálu
2. Spotřeba energie

BĚŽNÉ OBDOBÍ

3

4

MINULÉ OBDOBÍ
Hospodářsk
Hlavní činnost
á č.

č.ř
.

Hlavní činnost

1

77 187 941,09

6 760 085,62

77 740 500,87 9 488 421,63

Hospodářská č.

2

77 187 874,34

6 042 835,62

77 740 500,87 9 488 304,63

501

3

3 672 009,81

778 906,34

4 864 170,59 1 064 439,27

502

4

7 306 601,13

184 204,19

5 952 845,96 2 312 128,15

5 333 459,31 1 318 314,25

(ř.3 až 37)

503

5

504

6

5. Aktivace dlouhodobého majetku
6. Aktivace oběžného majetku

506

7

507

8

7. Změna stavu zásob vlastní výroby
8. Opravy a udržování

508

9

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
4. Prodané zboží

2

511

10

250 000,00

9. Cestovné
10. Náklady na reprezentaci

512

11

122 292,29

513

12

22 046,00

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb
12. Ostatní služby

516

13

518

14

6 255 018,26

251 769,44

13. Mzdové náklady
14. Zákonné sociální pojištění

521

15

40 404 934,00

3 558 398,00

136 921,00 3 570 697,00

524

16

13 218 818,00

1 205 346,00

12 377 731,00 1 119 981,00

15. Jiné sociální pojištění
16. Zákonné sociální náklady

525

17

159 910,40

18 327,37

0,00

0,00

382 634,45

22 926,28

347 461,09

24 370,60

2 400,00

0,00

2 400,00

527

18

17. Jiné sociální náklady
18. Daň silniční

528

19

531

20

19. Daň z nemovitostí
20. Jiné daně a poplatky

532

21

538

22

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
23. Jiné pokuty a penále

541

23

542

24

24. Dary
25. Prodaný materiál

543

25

544

26

26. Manka a škody
27. Tvorba fondů

547

27

548

28

28. Odpisy dlouhodobého majetku
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

551

29

552

30

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
31. Prodané pozemky

553

31

554

32

32. Tvorba a zúčtování rezerv
33. Tvorba a zúčtování opravných položek

555

33

556

34

34. Náklady z vyřazených pohledávek

557

35

24

11 050,00

7 500,00
3 458 400,00

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku
36. Ostatní náklady z činnosti
II.

Finanční náklady

558

36

549

37

1 916 660,00

20 558,00

0,00

0,00

47

717 250,00

0,00

117,00

717 250,00

0,00

117,00

66,75

38

(ř.39 až 43)

1. Prodané cenné papíry a podíly
2. Úroky

561

39

562

40

3. Kurzové ztráty
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

563

41

564

42

5. Ostatní finanční náklady
III. Náklady na transfery
(ř.45+46)
1. Náklady vybr.ústředních vládních inst.na transfery

569

66,75

43
44

571
572

45

2. Náklady vybr.místních vládních instit. na transfery
V. Daň z příjmů
(ř.48+49)
1. Daň z příjmů

46

591

48

2. Dodatečné odvody daně z příjmů

595

49

1
Synt
.
účet

Číslo
Název položky
pol.
VÝNOSY CELKEM
(ř.51+66+72)

B.
I.

Výnosy z činnosti

(ř.52 až 65)

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
2. Výnosy z prodeje služeb

50

77 187 941,09

10 818 313,78

51

5 315 737,99

10 818 313,78

3 714 843,90

8 934 492,27

3 735 158,34 8 596 710,92

1 883 821,51

0,00 1 892 208,06

52
53

3. Výnosy z pronájmu
4. Výnosy z prodaného zboží

603

54

604

55

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

609

56

641

57

10. Jiné pokuty a penále
11. Výnosy z vyřazených pohledávek

642

58

643

59

12. Výnosy z prodeje materiálu
13. Výnosy z prodeje dlouh.nehmotného majetku

644

60

645

61

14. Výnosy z prodeje dlouh.hmot.maj. kromě pozemků
15. Výnosy z prodeje pozemků

646

62

647

63

16. Čerpání fondů
17. Ostatní výnosy z činnosti

648

64

244 222,09

649

65

1 356 672,00

66

9 629,11

(ř.67 až 71)

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
2. Úroky

Hospodářská č.

661

67

662

68

663

69

664

70

669

71

671

73

672

74

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
1. Výsledek hospodaření před zdaněním
(ř.50-2-38-44)
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období (ř.50-1)

75

4 775 478,16

-2 441 789,00 1 000 614,35

76

4 058 228,16

-2 441 789,00 1 000 497,35

3. Kurzové zisky
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
6. Ostatní finanční výnosy
IV. Výnosy z tranferů

72

(ř.73+74)

1. Výnosy vybr.ústředních vládních inst. z transferů
2. Výnosy vybr.místních vládních instit. z transferů
C.

4

Hlavní činnost

601

Finanční výnosy

3

MINULÉ OBDOBÍ
Hospodářsk
Hlavní činnost
á č.
10 488
75 298 711,87
918,98
10 488
7 933 264,74
918,98

č.ř
.

602

II.

2

BĚŽNÉ OBDOBÍ

9 629,11

71 862 573,99
71 862 573,99

V Praze dne 15.2.2013
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Komentář účetní závěrky r. 2012
V hlavní činnosti vykazuje organizace k 31. 12. 2012 vyrovnaný hospodářský výsledek. Vyrovnaný
výsledek hospodaření se podařilo udržet i přes neustálý nárůst cen za energii a služby, a to
především na základě posílení provozních prostředků z investičního fondu organizace ve výši
Kč 1 000,-tis. Vlastní výnosy organizace v hlavní činnosti činí Kč 5 070 tis., v porovnání s rokem 2011
jsou o Kč 1.425 tis. nižší, což ukazuje vývoj ekonomické recese v celé společnosti.
Výnosy v (vlastní zdroje) pro rok 2012 se skládají převážně z těchto činností:
1) tržby za produktivní práci žáků
2) tržby za ubytování žáků + stravné
3) tržby za prodej učebnic
4) tržby za ostatní služby
5) úroky, pojistné náhrady

Čerpání dotací – projekty - pro rok 2012
Dotace z rozpočtu MHMP UZ 91-projekty

v celkové výši

Kč 331,4 tis.

•

Projekt č. 1004 Výchovou k toleranci

Kč 37,5 tis.

•

Projekt č.3/1-028 Nebojte se matematiky

Kč 50,0 tis.

•

Projekt č.3/1-029 Odborné předměty pro auto obory

Kč 160,0 tis.

•

Projekt č.3/1-031 Tvoříme grafiku od loga až po billboard

Kč 83,9 tis.

OPPA grant
•

OPPA Měříš, měříme , v celkové výši

Kč 2 097,4 tis.

Leonardo da Vinci grant
•

Grant Leonardo, Comenius 2010_2012 ukončení

Kč 552,7 tis.

Čerpání fondů pro rok 2012 rozpočet
Čerpání RF
Vybavení DM

Rada MHMP 852

203 382,00 Kč

převod do IF Rada MHMP 1981

400 000,00 Kč

Celkem

603 382,00 Kč
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Čerpání IF
Revitalizace vozidel usnesení č. 1981 ze dne 20. 11. 2012

1 100 000,00 Kč

Revitalizace vozidel usnesení č. 2328 ze dne 18. 12. 2012

122 000,00 Kč

HIM posilovna usnesení č. 1981 ze dne 20.11.2012

400 000,00 Kč

Do rozpočtu usnesení č. 1070 ze dne 17. 07. 2012

1 000 000,00 Kč

Dotace na vybavení DM usnesení č. 1980 ze dne 20. 11. 2012

1 655 000,00 Kč
4 266 600,00 Kč

Rozbor hospodaření doplňkové činnosti
V doplňkové činnosti vykazuje organizace k 31. 12. 2012 zisk ve výši Kč 4 058 tis.
Doplňková činnost se skládá:
-

rekvalifikace, školení emisí

-

obchodní přirážka
měření emisí
pronájmy školy
nákup a prodej (bistro, ND)
zpracování agendy PaM - Služby školám
ubytovací služby

Ing. Milan Vorel

Zuzana Binarová

ředitel SŠAI

ZŘEaP
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VIII. Další informace
V případě potřeby uveďte další informace, které považujete za důležité.
Nejsou.

Příloha: učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů

Výroční zprávu zašlete na odbor školství, mládeže a sportu MHMP, oddělení krajského
a soukromého školství, nejpozději do 30. října 2013.
Výroční zpráva musí být v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. a v souladu s § 168 zákona
č. 561/2004 Sb. schválena školskou radou. Kopii dokumentu, kterým školská rada schválila výroční
zprávu, k ní přiložte.

§ 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva
(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní
rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto
zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční
zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy
jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím".
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Příloha "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím" školní rok 2012/2013

1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
Dat. a ČJ
0

Obsah a vyřízení

2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí
počet

ČJ

0

3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled
všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech
a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a
nákladů na právní zastoupení
0

4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence
0

5. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení
Dat. a ČJ
0

Obsah a vyřízení

6. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
---
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