
 

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 

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

 

Výroční zpráva školy za školní rok 2015/2016 
(veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2016, případně 

po opravných zkouškách a doklasifikace, 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. 2015 

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 

mailto:milan.vorel@skolahostivar.cz
mailto:josef.mares@skolahostivar.cz
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5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském 
rejstříku 

škola kód název oboru / vzdělávacího programu 

cílová 
kapacita 
oboru / 

programu 

poznámka 
(uveďte, pokud obor 
nebyl vyučován, je 

dobíhající, atd.) 

SŠAI, Weilova 4, Praha 10 18-20-M/01 Informační technologie 360  

 64-41-L/51 Podnikání - denní 70  

 64-41-L/51 Podnikání - dálkové 102  

 39-41-L/01 Autotronik 360  

 23-68-H/01 
Mechanik opravář motorových 

vozidel 
360  

 23-55-H/02 Karosář 90  

 23-61-H/01 Autolakýrník 45  

 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 240 
1. ročník 

neotevřen 

 37-42-L/51 
Logistické a finanční služby - 

dálkové 
90 

Neotevřeno, 
výmaz z rejstříku 

MŠMT 16/17 

 23-43-L/51 Provozní technika – dálkové 102  

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2014/2015: 

a) nové obory / programy - NE 

b)  zrušené obory / programy - ANO   

37-42-L/51 Logistické a finanční služby - dálkové 

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. 
Nýčovy domky 105 

vlastní objekt 0 

101 00 Praha 10, U Plynárny 
99/1290 

vlastní objekt 0 

29 autoservisů 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 

Střední škola automobilní a informatiky (do 31. 3. 2011 s názvem Střední odborná škola a střední odborné učiliště) 
navazuje na tradici SOU autoopravárenského, nám. Míru 19, Praha 2 a SOŠ Pod Stanicí 2, Praha 10. Škola přichází s 
rozšířenou nabídkou jak učebních, tak především studijních oborů v moderních a nově vybavených prostorech.  
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Kromě odborných a zkušených pedagogických pracovníků zaručuje škola žákům a studentům velice moderní 
multimediální počítačové učebny, strukturované datové sítě včetně pevné linky na Internet, odborné 
elektrotechnické laboratoře, prostorné moderní učebny, velkou tělocvičnu s posilovnou, školní jídelnu, šatní 
skříňky, domov mládeže, lékaře a psychologa.  

Odborný výcvik škola zabezpečuje ve vlastních dílenských prostorech vybavených nejmodernějšími diagnostickými 
přístroji a technologiemi. K pořádání lyžařských kurzů a k rekreaci žáků slouží středisko Desná v Jizerských horách.  

Škola si klade za cíl být moderní, náročná a zároveň přátelská.  

Vybavení dílen SŠAI 

Odloučená pracoviště OP-2, OP-4 

Poř 
č. 

Zařízení, stroje Kusů Poznámka 

1.  Automobilový zvedák dvousloupový 16  

2.  Automobilový zvedák čtyřsloupový 2  

3.  Automobilový zvedák nůžkový 2  

4.  Automobilový zvedák sloupový 2 OP-4 

5.  Elektronická geometrie VAS 1944 2  

6.  Vyvažovačka kol 4  

7.  Zouvačka pneu 4  

8.  Válcová zkušebna brzd 1 OP-4 

9.  Zátěžová motorová brzda 1 OP-4 

10.  Zkušebna výkonu motorů válcová 1 OP-2 

11.  Zařízení na kontrolu vůlí náprav 1 OP-4 

12.  Zkušebna tlumičů 1 OP-2 

13.  Generátor DUSÍKU 1 OP-4 

14.  Stolice pro seřizování vstřikovacích 
čerpadel 

1 OP-4 

15.  Plnička klimatizací 2  

16.  Emisní systémová analýza Bosch 1 OP-4 
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17.  Diagnostika ATAL 1 OP-4 

18.  Diagnostika MONOTEST 1 OP-4 

19.  Diagnostika Bosch 940 1 OP-2 

20.  KTS 200 1 OP-2 

21.  KTS 450 1 OP-4 

22.  KTS 500 1 OP-4 

23.  KTS 520 1 OP-4 

24.  KTS 650 2  

25.  KTS 670 1 OP-2 

26.  FSA 560 2  

27.  FSA 740 1 OP-4 

28.  Regloskop 4  

29.  Super VAG 2  

30.  TS PRO 1 OP-4 

31.  Osciloskop 1 OP-2 

32.  Přístroj na diagnostiku vstřikovačů 1 OP-4 

33. Přístroj na ultrazvukové čištění el. 
vstřikovacích ventilů 

1 OP-4 

34. Rovnací rám mobilní 1 OP-4 

35. Rovnací rám stacionární 1  OP-4 

36. Sloupová vrtačka 2 OP-2 

37. Stolní vrtačka 5  

38. Strojní pila 2 OP-2 

39. Soustruh univerzální hrotový 3 OP-2 
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40. Frézka 2 OP-2 

41. Stojanová bruska 1 OP-2 

42. Bruska stolní 4  

43. Tabulové nůžky 3  

44. Ohýbačka 3  

45. Stáčečka plechů 2 OP-2 

46. Pákové nůžky 3 OP-2 

47. Lis hydraulický 2  

48. Kyslíkoacetylénová souprava 2  

49. Mycí stoly 2  

50. Spotovací stroj 2  

51. Svářecí agregát 1 OP-2 

52. Svářečka CO2 4  

53. Cvičná vozidla   

 Octavia I 2  

 Octavia II 2 OP-4 

 Octavia III 1 OP-4 

 Fabia I 1 OP-4 

 Fabia II 2  

 Rapid 1 OP-4 

 Yetti 1 OP-4 

 Toyota Aygo 1 OP-4 

 Superb II 1 OP-2 

 Hyundai i30 1 OP-2 
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54. Učební pomůcky   

 Cvičné motory, převodovky, nápravy, 
stojany elektro, … 

  

9. Školská rada - datum ustanovení, seznam členů, jméno předsedy školské rady a jeho kontaktní údaje 

 

Jméno Jmenován/volen  Dat.  

Ing. Boušová Dana  
Zástupce pedagog.  
pracovníků TV (předsedkyně) 

30. 8. 2011 
dana.bousova@skolahostivar.cz 
242456109     

Jaroslav Růžička 
Zástupce pedagog.  
pracovníků OV 

24. 6. 2014 
Jaroslav.Ruzicka@skolahostivar.cz 
242456153 

Pavel Kofroň  Zástupce nezletilých žáků 24. 9. 2014 pavel.kofron@seznam.cz 

Petr Sommer  
Zástupce zletilých žáků 
(místopředseda) 

16. 10. 2014 
somak1996@seznam.cz 

603254298 

Ing. Petr Třeštík  Zástupce zřizovatele 
 

6. 5. 2013 
trestikp@praha15.cz 

602495926 

Jiří Hrabák 
Zástupce zřizovatele 
 

25. 8. 2015 Jiří Hrabák <hrabak.j@email.cz> 

II. Pracovníci právnické osoby 

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

a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 
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SŠAI Weilova 4, Praha 10 5 5 66 59,7 1 0,9 67 60,6 

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

škola počet pedagogických pracovníků  
celkem % z celkového počtu 
pedagogických pracovníků 

SŠAI Weilova 4, Praha 10 
kvalifikovaných 61 90,2 

nekvalifikovaných 6 9,8 

 

mailto:dana.bousova@skolahostivar.cz
mailto:Jaroslav.Ruzicka@skolahostivar.cz
mailto:pavel.kofron@seznam.cz
mailto:somak1996@seznam.cz
mailto:trestikp@praha15.cz
mailto:hrabak.j@email.cz


 

 7 

c) věková struktura pedagogických pracovníků 

počet celkem ve 
fyzických 
osobách  

k 31. 8. 2016 

v tom podle věkových kategorií 

do 20 let 21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 61 a více let 

  4 17 8 28 13 

d)  další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 počet zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

seminář 1 

OXFORD UNIVERSITY PRESS – 
OXFORD PROFESSIONAL  
DEVELOPMENT – SHAPING 
LEARNING TOGETHER 

1  

přednáška 1 
Hans Christian Andersen 
v Čechách a v českých 
překladech 

1 Městská knihovna v Praze 

konference 1 CAD fórum 2015 1 CAD 

přednáška 1 

Shakespearovy sonety aneb 
všechny podoby lásky II 

 

1 Městská knihovna v Praze 

konference 1 

KORESPONDENCE DNES 

 

1 MŠMT 

přednáška 1 Orfeovi – Ruce Euridičiny 1 Městská knihovna v Praze 

seminář 1 Stopy paměti ve městě snů 1 Ústav pro studium totalitních režimů 

Školení  1 
První pomoc – zážitková 
medicína 

6  

školení 1 
školení mísitelnosti barev na 
konstrukce 

1  

seminář 1 Památník Pečkárna 1 Petschův palác 

konference 1 
 Akcent College Conference for 
language teachers 

1             HTF, UK, Praha 

výstava 1 Bedřich Hrozný. Sto let od 
rozluštění chetitského jazyka 

1 

Náprstkovo muzeum asijských, 
afrických a amerických kultur 

Betlémské nám. 1, Praha 1 
 

seminář 1 Moderní dějiny pro život – 20. 
století v životě Václava Havla 

2 

Občanské sdružení Pant, ASUD, 
Asociace učitelů občanské výchovy a 
společenských věd, Knihovna Václava 

Havla 

seminář 1 
Autodesk Academia Fórum 
2015 

1 VUT BRNO 

kurz 1 
Kurz mediální výchovy pro 
pedagogy SŠ 

2 MŠMT 
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seminář 1 
Games and Competition for 
English Class 

1 USTRCR 

výstava 1 
František Langer – umělec, 
hrdina, přítel bratří Čapků 

1 Městská knihovna v Praze 

školení 1 školení maskování konstrukcí 1  

školení 1 
AutoCAD - novinky ve verzi 
2016 

1 
Computer - Agency, o.p.s., Technická 

2, Brno 
 

seminář 1 Koučink ve školské praxi 1 DESCARTES 

seminář 1 Média a my 1 Akademie Literárních novin 

výstava 1 GRAMMATYKA CŽESKA 1 Ústav pro jazyk český AV ČR 

seminář 1 Budování státu 2 Ústav pro studium totalitních režimů 

seminář 1 
DĚJEPIS PRO 21. STOLETÍ: 
VÝVOJ NOVÝCH FOREM 

1 USTR CR 

seminář 1 
Konzultační semináře k ústní 
zkoušce z českého jazyka 

2 NIDV 

seminář 1 
Dagmar Mostecká - Analýza 
běhu 

1 www.cykloseminare.cz 

seminář 1 
mluvnice češtiny v 16. až 19. 
století 

1  

seminář 1 
Seminář pro hodnotitele ústní 
zkoušky ČJL 

3 NIDV 

výstava 1 
Josef Čapek – Básně 
z koncentračního tábora 

1 Městská knihovna v Praze 

školení 1 
Produktové školení PPG a 
SPOKAR 

1  

přednáška 1 
Láska v básních Williama 
Shakespeara 

1 Městská knihovna v Praze 

seminář 1 
Využití reklamy a autentických 
materiálů v hodině ČJL 

1 DESCARTES 

seminář 1 
Cyklus seminářů OBCHODNÍ 
KORESPONDENCE 

1 MŠMT 

seminář 1 
Konzultační seminář pro 
hodnotitele PP ČJL 

2 NIDV 

seminář 1 
PRÁCE S CHYBOU V ČESKÉM 
JAZYCE 

1 DESCARTES 

seminář 1 Ready, Steady, Speak 1 DESCARTES 

seminář 1 
Sebereflexe a sebekoučink 
učitele 

1 DESCARTES 

 1 Cisco CCNA 2 1 CISCO 
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konference 1 Konference BE IN KARLIN 1 DESCARTES 

seminář 1 
Konzultační seminář pro školní 
maturitní komisaře   

1 NIDV 

seminář 1 Návykové látky – mýty a fakta 1 PREVALIS 

seminář 1 
Seminář k problematice řešení 
školní šikany 

2 

Odbor zdravotnictví, sociální péče a 
prevence, oddělení prevence ve 
spolupráci s odborem školství a 

mládeže a Centrem sociálních služeb 
Praha, Pražským centrem primární 

prevence 

přednáška 1 Zářivé hlubiny 1 Městská knihovna v Praze 

školení 1 

Klimatizace automobilů 

 

1 AUTO KELLY 

seminář 1 KOMIKS POD LAVICÍ? 1 DECARTES 

seminář 1 ElectroJobs 2016 1 ČVUT FEL 

seminář 1 
ROZKULAČENO! 
KOLEKTIVIZACE VE VÝUCE 
DĚJEPISU 

1 USTR CR 

seminář 1 
TEACHING GRAMMAR 
CREATIVELY 

1 Nakladatelství  Macmillan Education 

seminář 1 SPICE UP YOUR LESSONS 1 Nakladatelství  Macmillan Education 

seminář 1 PROJECT ONLINE 1 OUP 

kurz 1 
Adobe Photoshop - 
certifikovaný základní kurz  

1 NICOM 

konference 1 Watch Out For: „Shakespeare“ 1 Bridge Publishing House 

školení 1 
Základy koučinku pro 
pedagogy 

1 Zřetel s.r.o. 

 
 

konference 

 
 

1 

 

Konference o školních webech 
sCOOL web 2016 

 
 

1 

 
 

EDUin 

seminář 1 
Pokusné ověřování modelu L a 
H 

1 MŠMT 

konference 1 
Konference 3D Technologie ve 
vzdělávání 

2 SŠ Na Třebešíně 

konference 1 
MEGABOOKS.CZ -Konference 
Oxford University Press 

1 Megabooks CZ 

testování 1 Testování ECDL 2 GOPAS 

Doplnění studia 1 Studium pedagogiky 3 
Vzdělávací institut Středočeského 

kraje 

školení 1 Koordinátor ŠVP 1 NIDV 
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další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 počet zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

seminář 1 
Správní řád a jeho aplikace ve školství4 

 
2 RESK education 

seminář 1 e - -spis  2 ICZ 

seminář 1 
Snídaně na téma uchovávání údajů o 

zaměstnancích 
1 OTIDEA 

seminář 1 
Informační schůzka pro původce v 

působnosti Archivu h. m. Prahy 
3 Archiv hl.m.P. 

seminář 1 
Personalistika pro školy a školská zařízení 

 
1 PARIS 

seminář 1 
Novela školského zákona 

 
1 Resk education s.r.o. 

kurz 1 
Zákon o registru smluv a první praktické 

zkušenosti s uveřejňováním 
1 Publuc Market Advisory 

e) jazykové vzdělávání a jeho podpora 

počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 

z toho 

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 9 

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 3 

rodilý mluvčí 0 

2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)  

a) počty osob 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

40 40,9 

 

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků  

 počet zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

seminář 1 
Informační schůzka pro původce v 

působnosti Archivu h. m. Prahy 
3 Archiv hl.m.P. 

semináře 1 
Správní řád a jeho aplikace ve školství4 

 
2 RESK education 

seminář 1 
Novela školského zákona 

 

1 Resk education s.r.o. 

seminář 1 
Personalistika pro školy a školská zařízení 

 

1 PARIS 

seminář 1 
Snídaně na téma uchovávání údajů o 

zaměstnancích 
1 OTIDEA 

seminář 1 e - -spis  2 ICZ 

kurzy 1 
Zákon o registru smluv a první praktické 

zkušenosti s uveřejňováním 
1 Publuc Market Advisory 
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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 počet tříd / skupin počet žáků / studentů 

SŠAI Weilova 4, Praha 10 29 681 

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

- přerušili vzdělávání:     21 
- nastoupili po přerušení vzdělávání:    9 
- sami ukončili vzdělávání:   58 
- vyloučeni ze školy:      0 
- nepostoupili do vyššího ročníku: 15 z toho nebylo povoleno opakování: 2 
- přestoupili z jiné školy:   27 
- přestoupili na jinou školu:                 8 
- jiný důvod změny (uveďte jaký): 29 
 

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

škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů 

SŠAI Weilova 4, Praha 10 4 68 

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

- přerušili vzdělávání:   7 
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 
- sami ukončili vzdělávání:  2 
- vyloučeni ze školy:   0 
- nepostoupili do vyššího ročníku:           12  z toho nebylo povoleno opakování: 0 
- přestoupili z jiné školy:   1 
- přestoupili na jinou školu:  2 
- jiný důvod změny (uveďte jaký):           39 
 

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

 

a) denní vzdělávání 

škola 
průměrný počet 
žáků / studentů 

na třídu / skupinu 

průměrný počet 
žáků / studentů 

na učitele 

SŠAI Weilova 4, Praha 10 23,48 16,64 

b) vzdělávání při zaměstnání 

škola 
průměrný počet 
žáků / studentů 

na třídu / skupinu 

průměrný počet 
žáků / studentů 

na učitele 

SŠAI Weilova 4, Praha 10 17 16,64 
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3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) 

škola kr
aj
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ra
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ký
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ar

lo
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vé
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d
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ký
 

Li
b
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ký
 

M
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sl

ez
sk
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O
lo

m
o

u
ck
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P
ar

d
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b
ic

ký
 

P
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eň
sk

ý 

St
ře

d
o

če
sk

ý 

Ú
st

ec
ký

 

Zl
ín

sk
ý 

C
EL

K
EM

 

SŠAI Weilova 4, Praha 
10 

počet 
žáků/studentů 

celkem 
7 2 1 2 4 6 3 2 1 1 236 9 2 276 

z toho 
nově přijatí 

3 0 1 0 1 2 0 0 0 0 77 5 0 89 

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

a) denní vzdělávání 

škola SŠAI Weilova 4, Praha 10 

z celkového počtu žáků / studentů: 

prospělo s vyznamenáním 13 

neprospělo 72 

opakovalo ročník 16 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 498 

tj. % z celkového počtu žáků/studentů  82,0 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 210,0 

z toho neomluvených 13,5 

b) vzdělávání při zaměstnání 

škola SŠAI Weilova 4, Praha 10 

z celkového počtu žáků / studentů: 

prospělo s vyznamenáním 2 

neprospělo 8 

opakovalo ročník 0 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 31 

tj. % z celkového počtu žáků/studentů  72,1 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 89,5 

z toho neomluvených 0 
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5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií 

škola 
 

SŠAI Weilova 4, Praha 10 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

denní 
vzdělávání 

vzdělávání 
při zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 64 0 

z toho konali zkoušku opakovaně 10 0 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 33 0 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 4 0 

prospěl 45 0 

neprospěl 15 0 

škola 
SŠAI Weilova 4, Praha 10 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 

denní 
vzdělávání 

vzdělávání 
při zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 109 8 

z toho konali zkoušku opakovaně 39 1 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 25 5 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 2 0 

prospěl 70 6 

neprospěl 37 2 

6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2016/2017 

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 

 
 

Přijímací řízení pro školní 
rok 2016/2017 
(denní vzdělávání) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z toho: 

počet přihlášek celkem  341 

počet kol přijímacího řízení celkem 3 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 341 

z toho v 1. kole 242 

z toho ve 2. kole 54 

z toho v dalších kolech 45 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 0 
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23 Strojírenství a 
strojírenská výroba 
MOMV, ALK, KAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 Speciální a 
interdisciplinární 
technické obory AT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 Elektrotechnika, 
telekomunikační a 
výpočetní technika ICT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 Doprava spoje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63 Ekonomika a 
administrativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

počet přihlášek celkem 84 

počet přijatých celkem 84 

z toho ve 2. kole 8 

z toho v dalších kolech 14 

nepřijato 0 

počet přihlášek celkem 106 

počet přijatých celkem 106 

z toho ve 2. kole 5 

z toho v dalších kolech 7 

nepřijato 0 

počet přihlášek celkem 90 

počet přijatých celkem 90 

z toho ve 2. kole 13 

z toho v dalších kolech 6 

nepřijato 0 

počet přihlášek celkem 0 

počet přijatých celkem 0 

z toho ve 2. kole 0 

z toho v dalších kolech 0 

nepřijato 0 

počet přihlášek celkem 45 

počet přijatých celkem 45 

z toho ve 2. kole 22 

z toho v dalších kolech 13 

nepřijato 0 

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 

obor: 23-55-H/02 Karosář 5 

obor: 23-61-H/01 Autolakýrník 1 

 

obor: 23-43-L/51 Provozní technika 34 

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2016/2017 38 
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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 (úspěšné začleněni cizinců do kolektivu třídy). 
     Většina cizinců je adaptabilní, snaživá a přizpůsobivá.  
     Na škole realizujeme Seminář pro cizince – výuka českého jazyka (PaedDr. Z. Dologhová). 
     Výsledky studia cizinců jsou srovnatelné s výsledky vzdělávání českých žáků. 
 

Země Počty 
studentů 

Bosna a Hercegovina 1 

Čína 2 

Kazachstán 2 

Německo 1 

Moldavská republika 3 

Ruská federace 1 

Slovensko 3 

Vietnam 3 

Ukrajina 29 

Celkem cizinců  45 

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 na škole 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 na škole nemáme – v případě potřeby postupujeme podle individuálního vzdělávacího plánu 
(viz. Zákon 561/2004 – školský zákon) 

10. Ověřování výsledků vzdělávání 

Pilotáž ČŠI (zapojení školy do pilotáže pro matematickou gramotnost). 
Výběrové zjišťování výsledků žáků v počátečním vzdělávání ve školním roce 2015/2016 (zapojení třídy M1. A, 
M 1. E, S 1. A – květen 2016). 

11. Školní vzdělávací programy 

Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. 

Od 1. 9. 2016 vstoupil v platnost Školní vzdělávací program pro obor 39-41-L/01 Autotronik, který má skladbu 
učiva zaměřenou na přípravu žáků k závěrečné učňovské zkoušce v oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář 
motorových vozidel na závěr 3. ročníku.  

Ve Školní vzdělávací program oboru 18-20-M/01 Informační technologie jsou zařazeny nové volitelné předměty 
s ohledem na požadavky pracovního trhu. 
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Ostatní Školní vzdělávací programy mají jen dílčí úpravy dle změnového listu. Tyto změny byly provedeny na 
základě ročního vyhodnocení výsledků žáků a požadavků sociálních partnerů. Koordinátorem Školních 
vzdělávacích programů je Mgr. Josef Mareš. 

12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Kolika jazykům se žáci učí, cizí jazyky podle četnosti výuky, jak školy motivují žáky k výuce cizích jazyků, apod. 

a. Žáci se vzdělávají cizímu jazyku podle výběru v rámci nabídky jednotlivých oborů: anglický, 
německý, ruský. 

b. V oboru vzdělání 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy žáci studují dva cizí jazyky, v 
kombinaci anglický jazyk + ruský jazyk nebo anglický jazyk + německý jazyk. 

c. V oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie studují všichni žáci anglický jazyk. 

d. V ostatních oborech mají žáci podle ŠVP možnost výběru mezi anglickým a německým jazykem. 

e. Metropolitní program 
Navýšení hodinové dotace Anglického jazyka pro 3. ročníky Informační technologie,  
Provoz a ekonomika dopravy a 4. ročníky oboru Autotronik (konverzační hodina).                                           
Na výuce MP se podílí: Bc. L. Asali, Mgr. S. Bessisso, Mgr. V. Bauer, Mgr. L. Valešová 

Školní konverzační soutěž – studenti 4. ročníků oborů IT a AT si v rámci třídních kol ověřují své konverzační 
znalosti (speaking skills – řečové dovednosti) k maturitní zkoušce z anglického jazyka. 

Představení anglického divadla The Bear  - anglická divadla – byla zorganizována 2 x v průběhu roku – 

preference byla dána studentům 3. a 4. ročníků maturitních oborů / účastnili se ovšem i částečně i studenti 1. a 2. 

ročníků. 

Doplňkové aktivity:  
Časopis Bridge a Gate - materiály ke státní maturitní zkoušce (testování čtyř jazykových kompetencí – mluvení, 
psaní, čtení a pochopení textu). 

Angličtinář roku 
Maturitní ročníky se zúčastnily celostátní soutěže /on-line/ Angličtinář roku, kde se na úrovni FCE, což je vyšší 
než požadovaná u maturity, testoval poslech, gramatika a psaní. 

13. Vzdělávací programy VOŠ 

Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ. 

Nemáme. 
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IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) 

1. Domovy mládeže (samostatné i při školách)  

a) Vybavení domova mládeže (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) 

 počet 

Počet ložnic celkem 24 

v tom 

1 až 3 lůžkových 24 

4 až 6 lůžkových 0 

7 až 10 lůžkových 0 

11 a více lůžkových 0 

Společenské místnosti a klubovny 1 

 

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 3 1 

SOŠ 32 28 

konzervatoř 0 0 

SOU, OU a U 4 4 

speciální a praktické SŠ 0 0 

VOŠ 3 3 

jiné (specifikujte) 0 0 

celkem 42 36 

c) Naplněnost domovů mládeže 

počet ubytovaných ve škol. roce 2015/2016 kapacita naplněnost v % 

42 44 95,5% 

d) Žádosti o ubytování v domově mládeže 

- počet žádostí celkem     44 
- z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno  0 
- nejčastější důvody nevyhovění žádosti   0   
- žáci nenastoupili     0 

e) Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku (důvody, počty) 

Během školního roku se počty studentů měnili z důvodu ukončení studia, přestěhování na privátní bydlení 
nebo zvolili možnost dojíždění. Viz. denní záznamy 
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f) Další údaje o ubytovaných 

1 výchovné opatření (důtka ředitele) – porušení VŘDM 

2 ubytovaní studenti s diagnostikou ADHD 

g) Využití Domovů mládeže v době školních prázdnin 

Hlavní prázdniny – ubytování ze Stredné odborné školy dopravy a služieb, Nové Zámky 

Hlavní prázdniny – ubytování Mažoretky Zábřeh 
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V. Aktivity právnické osoby 
- Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 

Výchovné a kariérové poradenství 

Na škole nově působí školní psycholog Mgr. Radovan Slavík z PPP, který dochází do školy pravidelně 1x měsíčně 
nebo podle potřeby i častěji. Žákům 1. ročníků kromě konzultací nabízí testování SPU a učebních stylů, 
maturantům testování před maturitní zkouškou PUP MZ. 

Na stránkách školy je možno vstoupit do sekce „Školní poradenské pracoviště“, 
http://www.skolahostivar.cz/zaci/skolni-poradenske-pracoviste.html, 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. Výchovná poradkyně Mgr. Milena 
Marešová má na starosti žáky všech učebních oborů a žáky prvních ročníků oboru autotronik. PaedDr. Zuzana 
Dologhová má na starosti žáky studijních oborů a nástavby a jako kariérní poradce i uplatnění absolventů. 
Školním metodikem prevence sociálně patologických jevů je Mgr. Klára Limberská. V sekci věnované 
maturantům se pravidelně objevují informace o přijímacím řízení, dnech otevřených dveří jednotlivých fakult a 
další potřebné informace pro maturanty. 

1. 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 SPJ také slouží schránka důvěry na stránkách školy. 

V rámci boje proti SPJ se všichni žáci 1. ročníku školy zúčastnili besed s protidrogovou tématikou s terénním 
pracovníkem panem Vlastimilem Dubským. Všichni žáci prvního ročníku se na začátku školního roku účastnili 
adaptačních kurzů, ve kterých byly pomocí teambuildingu nastoleny správné vztahy mezi žáky jednotlivých tříd. 
Podařilo se nám tak úspěšně předejít  šikaně. 

2. 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. 

3. 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 a organizace La Strada. 

http://www.skolahostivar.cz/zaci/skolni-poradenske-pracoviste.html
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4. Výchova k udržitelnému rozvoji 

Škola v rámci grantu vytvořila výukový program „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). 

5. 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 

Lyžařský výcvikový 
kurz 

Desná – Nýčovy Domky 36 Velmi slabá 

Adaptační kurzy Praha-Na Šancích 
6 tříd 

1. ročníků 
(142 žáků) 

Výborná 

6. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

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

Christmas Carol – The Bear 
Educational Theatre M3.A, E4.A 

interaktivní divadelní 
představení v angličtině 

Světluška 10 studentů SŠAI charitativní sbírka 

Švandovo divadlo - Hamlet P1.A divadelní představení 

Židovské muzeum a objekty 
pražského židovského města I2.A, I1.A, T1.A exkurze 

Studenti čtou a píší noviny studenti SŠAI projekt MF Dnes 

Divadlo Pod Palmovkou - 
Othello T4.B, P2.A divadelní představení 

Literární soutěž Třeboň vypráví 
„Příběh hlavy“ T4.A – 3 žáci literární soutěž  

Historie v terénu I1.A, I1.B, T1.B aktivní práce s prameny 

Kyberšikana T1.B, T2.A, I1.A workshop, seminář 

Pilotáž: Československo 38/89 
– poválečné uspořádání I1.A, P1.A vzdělávací hra ÚSTR 

Literární soutěž „Art Botič“ E3.A – 1 žákyně literární soutěž 

Film Mallory T3.A, T3.B, I3.B filmová projekce, diskuse 

Armádní muzeum Žižkov I1.A, I1.B, T1.A exkurze 

Čapkoviny 2016 vybraní žáci školy literární soutěž 

Muzeum Franze Kafky T3.B exkurze 

Tak tohle neprojde… Cenzura 
za totality I4.A zážitkový workshop 

Hanin kufřík – společensky 
nebezpečné jevy I1.A, I1.B, T1.A, T1.B workshop 

Národní divadlo P1.A, P2.A exkurze 

Logická olympiáda 2015 AT a IT obory matematická soutěž 

Literární procházka vánoční 
Prahou 26 žáků školy literární procházka 

Praha Husova a husitská 16 žáků školy výstava 

          
NÁZEV  ÚČAST             TYP AKCE      
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Pilotáž: Práce s komiksem – 
farář Toufar I1.A workshop 

Matematický klokan 2016 AT a IT studenti soutěž 

Divadlo ABC -  Bylo nás pět I3.B, T3.A divadelní představení 

Divadlo komedie - Maryša I1.B, T2.A, I3.A divadelní představení 

Historická budova ND T3.B exkurze 

Švandovo divadlo - Hamlet I1.A, I4.A divadelní představení 

Film Lída Baarová I1.A, I1.B, I2.A, I2.B, I3.A, E3.A filmové představení 

Baťa – československý 
selfmademan Celá škola putovní výstava 

Divadlo ABC – Evžen Oněgin T3.A, E3.A divadelní představení 

Národní divadlo T2.A prohlídka s lektorem 

Obchodování s lidmi a 
pracovní vykořisťování T2.A, T2.B, I2.A, T3.B přednáška La Strada 

Kouzlo čísel vybraní studenti IT přednáška  

Titanic I3.A výstava 

Srdíčkové dny vybraní studenti charitativní sbírka 

   

7. Soutěže 

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

Soutěž Umístění Žák 

Autoopravář Junior ČR 2016 1. Jaroslav Bažuk 

8. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů 

  

  

partnerská škola/ 

instituce 
země město účel výjezdu 

2015/16 
periodicita 

výjezdů ano x 

ne 

v případě, že ano 

název 
počet žáků 

počet 

pedagogů 

1. ano 
Stredná odborná 
škola 

Slovensko N.Zámky 
mez.soutěž, 
stáž,vým.zkuš. 

20 5 2x za rok 

2. ano Csonka János Maďarsko Budapešť 
mez.soutěž,vým
.zkuš. 

2 2 1x za rok 

3 ano Árpád iskola Maďarsko Székesfehérvár 
mez.soutěž, 
stáž,vým.zkuš. 

20 5 1x za rok 

4 ano 
ASUC Boro 

Petrusevski 
Makedonie Skopje 

mez.soutěž,vým
.zkuš. 

20 5 1x za rok 

5 ano Landesberufsch. Rakousko Egenburg 
mez.soutěž,vým
.zkuš. 

2 2 1x za rok 

6 ano 

Vilniaus 

automechaniko 

sir verslo 

mokykla 

Litva Vilnius 
mez.soutěž, 
stáž,vým.zkuš. 

2 2 1x za rok 

7 ano 

STRUKOVNA 

ŠKOLA VICE 

VLATKOVIĆA 

Chorvatsko Zadar 
mez.soutěž,vým
.zkuš. 

20 5 1x za rok 
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8 ano SOŠ Slovensko B.Bystrica 
mez.soutěž, 
stáž,vým.zkuš. 

20+2   2x za rok 

9 ano 
Ziya Kalkavan 
Denizcilik Anadolu 
Teknik Lises 

Turecko Istanbul 
mez.soutěž, 
stáž,vým.zkuš. 

2 2 1x za rok 

10 ano 

Zespól Szkól 
Samochodowych  
im. Inž. Tadeusza 
Tańsiego w 
Poznaniu 

Polsko Poznaň 
mez.soutěž, 
stáž,vým.zkuš. 

2 2 1x za rok 

11                 

9. Spolupráce právnické osoby s partnery 

Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj. dle uvedeného přehledu – LOGA spolupracujících osob 

ČZU v Praze – řízená pedagogická praxe posluchačů IVP ČZU (náslechy a výstupy) 
  5. 10. – 23. 10. 2015 = celkem 2 posluchači IVP ČZU  
  22. 2. – 14. 03. 2016 = celkem 3 posluchači IVP ČZU  



 

 23 

10. Další vzdělávání realizované právnickou osobou 

Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). 

typ vzdělávání zaměření 
počet 

účastníků 

určeno pro 
akreditace 

MŠMT 

dospělé / žáky ano / ne 

odborný kurz Diagnostika a opravy emisních systémů vozidel 145 
Dospělí pracovníci emisních 

stanic 
Ne 

odborný kurz 
Průkaz profesní způsobilosti řidiče 

24 Studenti SŠAI Ne 

jiné (uvést 
jaké) 

Autoškola B, C 76 Studenti SŠAI Ne 

11. Další aktivity, prezentace 
 

Tenisový turnaj pro žáky školy a žáky ZŠ, pro zaměstnance a partnery školy: 
WO - Weilovka open junior a Weilovka open – 9. ročník 
Společenské setkání s partnery školy – 9. Ročník 
Výjezdní zasedání zaměstnanců školy 

 

Projekty a granty: 
 

MHMP CMPV2015-16 3D Scanner 80 000 

MHMP CMPV2015-16 IT junior 120 000 

MHMP CMPV2015-16 Krizové situace 78 000 

MHMP Nadační fond Cesta ke vzdělání Automechanik Junior Int. 15 000 

MHMP 
Podpora odb. vzdělávání v 
Praze Projektové dny 40 000 

MHMP Podpora odborného vzdělávání Podpora techn. Vybavení 473 000 

MHMP Podpora odborného vzdělávání Podpora vzděl. Dospělých 48 000 

MHMP Podpora odborného vzdělávání Semináře-worshopy 5 000 

MHMP Podpora odborného vzdělávání Podpora vzděl. Dospělých 5 000 

MHMP Podpora odborného vzdělávání Projektové dny 30 000 

HK Řemeslo žije HOT hnízda 35 000 

HK Řemeslo žije TOP kemp 12 000 

HK Řemeslo žije Sollertia 60 000 

HK Řemeslo žije Exkurze 2 400 

HK Řemeslo žije Workshop 3 600 

MČ P-15 Jednor. Fin. Příspěvky IT Olympiáda 5 000 

MČ P-15 Jednor. Fin. Příspěvky WO junior 4 000 

MČ P-15 Jednor. Fin. Příspěvky VIP 10 000 

   
1 026 000 

12. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin 

Nemáme. 
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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. 

Druh inspekce, kontroly Termín, místo Výsledné hodnocení 

Kontrola dodržování ustanovení škol. zákona, zaměřená na 
organizaci a průběh závěrečné zkoušky 

4.5.2016 
Weilova 4, Praha 10 

Nebylo zjištěno porušení ustanovení 
právních předpisů 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení 

Druh inspekce, kontroly Termín, místo Výsledné hodnocení 

Kontrola za účelem ověření dodržování právních předpisů 
týkajících se krmiv a potravin 

Hygienická stanice hlavního města Prahy 

17.3.2016 
Weilova 4, Praha 10 

V kuchyňských prostorech uskladněny šatní 
skříňky, nesloužící potřebám stravovacího 
provozu. Přechovávání předmětů 
nesouvisejících s pracovní činností vzniká 
možné riziko mikrobiální kontaminace. 
Náprava: šatní skříňky odstraněny 

Kontrola vyúčtování finančních prostředků 
Městská část Praha 15, odbor školství, kultury a zdravotnictví 

22.1.2016 
Weilova 4, Praha 10 

 
Bez zjištění 

Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o 
požární ochraně 

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

11.11.2015 
Weilova 4, Praha 10 

 
Bez zjištění 

Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o 
požární ochraně 

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy  

19.1.2016 
Weilova 4, Praha 10 

 
Bez zjištění 

Veřejnosprávní finanční kontrola 
Magistrát hlavního města Prahy 

25. 11.2015 
Weilova 4, Praha 10 

Zjištěné nedostatky jsou uvedeny v II části 
protokolu k nahlédnutí v sekretariátu 

 

VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 

V kalendářním roce 2015 škola realizovala investiční záměry pro zkvalitnění výuky a modernizaci prostor.  
Projektový záměr na výměnu stropního obložení včetně nových světel v tělocvičně byl v roce 2016 plně realizován 
a náklady na TZ tělocvičny se pohybují ve výši 1,04 tis. Kč. 
 
Projekt na zateplení fasády byl předán k investičnímu transferu na MHMP , kde organizace čeká na schválení.  
Nově zrekonstruované učebny byly též vybaveny novým nábytkem včetně IT technologií. 
 
Do školní jídelny byla zakoupena nová elektrická pec, dosavadní z roku 1975 byla již ekonomicky náročná na 
opravy. 
 
Na odloučené pracoviště bylo dodáno vybavení v částce 473 tis. Kč pro výuku žáků (tester tlumičů), v roce 2016 
bude provedena nutná stavební úprava ve výši cca 200 tis. Kč pro jeho uvedení do provozu.  
Dále proběhla obnova PC ve dvou učebnách v celkové výši cca 780 tis. Kč, byly pořízeny dvě výukové tabule, 
pracovní stoly do lakovny a nová telefonní ústředna na odloučené pracoviště Bohdalec.  
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Celková investice Název akce rok 2015 IF 

18 000,00   Projekt zateplení fasády OP 2                         

4 800,00   Projekt tělocvična SŠAI                               

102 243,00   HIM- FORTIGATE  2 ks                                  

234 680,00   revitalizace příjezdových ploch k areálu Auto Libuš   

463 174,00   stavební úpravy učebny N113                           

73 000,00   HIM_ elektrická pec _ŠJ                                  

473 000,00   Investiční transfer z MHMP  tester tlumičů 

216 425,00   Klimatizační jednotky 3. patro SB,                       

1 585 322,00   

 

Celková investice Název akce pro rok 2015 RF 

156 689,00 vybavení nových učeben nábytkem 

23 899,00 Tabule TRIPTYCH včetně pylonů z RF                    

779 511,00 Nákup 32 ks PC+monitory+klávesnice 

48 487,00 Pracovní stoly lakovna         

38 030,00  telefonní ústředna Panasonic          

35 000,00  interaktivní tabule                   

1 081 616,00   

 

Předpokládané investiční plány na rok 2016 navazují na celkovou obnovu vybavení a zlepšení prostor pro výuku 
žáků. Již realizováno v roce 2016 : 

Celková 
investice Název akce pro rok 2016_ plán + realizace   

503 300,00 Investiční transfer z MHMP vyvažovačka   

1 000 000,00 Investiční transfer z MHMP rekonstrukce elekro budova školy přesun do dalších let 

50 790,00 Nákup velkokapacitní tiskárny pro výuku žáků již realizováno 

14 000,00 Projekt čistička odpadních vod Desná               již realizováno 

130 000,00 Projekt AULA, nové posouzení              již realizováno 

186 850,62 Výměna vjezdových vrat dílna Libuš         již realizováno 

70 000,00 Vybavení učebny novým nábytkem   

150 000,00 Projekt na rekonstrukci elektro budova  již realizováno 

45 000,00 Nákup dataprojektorů 3 ks   

55 000,00 Nákup PC sestavy do odborných učeben 3 ks   

330 000,00 Nákup HIM přístroj na měření emisí odlouč.pracoviště Libuš již realizováno 

300 000,00 Nákup dodávkového vozidla pro přepravu stravy na odloučená pracoviště   

2 400 000,00 Stavební úpravy Aula, realizace bude přesunuta do dalších let   

370 000,00 Nákup konvektomat do školní jídelny pro nové technologie v přípravě jídel   

200 000,00 Nákup ojetého osobního vozidlo pro výuku AŠ   

5 804 940,62     
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

        

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č.505/2002 Sb.   ve 
znění pozdějších předpisů. 

                

  PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE   Název nadřízeného orgánu 

sestavený k 31.12.2015     MHMP 

  

  (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky 

              Střední škola automobilní a informatiky 

    IČ       

Účetní jednotka doručí výkaz 
podle pokynů MF. 

    497070     Weilova 4 

              10200 Praha 102 

                 

       

1 2 3 4 

Číslo 
pol. 

Název položky 
Synt. 
účet 

č.ř. 
BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ 

Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
č. 

Hlavní činnost Hospodářská č. 

A. 
NÁKLADY CELKEM                        

(ř.2+38+44+47) 
  1 

72 654 
862,68 

6 735 256,60 81 970 264,73 6 835 371,37 

I. 
Náklady z činnosti                                (ř.3 až 

37) 
  2 

72 654 
826,06 

6 210 096,60 81 970 147,99 6 219 771,37 

1. Spotřeba materiálu 501 3 3 352 205,86 960 029,00 3 332 969,73 788 608,45 

2. Spotřeba energie 502 4 5 233 398,48 459 596,03 7 037 684,10 236 858,81 

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 5         

4. Prodané zboží 504 6         

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 7         

6. Aktivace oběžného majetku 507 8         

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 9         

8. Opravy a udržování 511 10 895 449,53 930,00 5 515 083,47 0,00 

9. Cestovné 512 11 19 936,66       

10. Náklady na reprezentaci 513 12 24 874,66       

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 13         

12. Ostatní služby 518 14 4 581 002,13 520 389,55 5 352 013,20 508 338,34 

13. 
Mzdové náklady 

521 15 
38 774 
059,00 

3 168 393,00 40 679 320,00 3 486 295,00 

14. 
Zákonné sociální pojištění 

524 16 
12 283 
023,00 

1 018 659,00 13 126 635,00 1 160 191,00 

15. Jiné sociální pojištění 525 17 154 246,26 12 583,43 162 060,06 14 331,68 

16. Zákonné sociální náklady 527 18 366 382,29 22 700,42 381 049,92 22 684,95 

17. Jiné sociální náklady 528 19         

18. Daň silniční 531 20   2 400,00 0,00 2 400,00 

19. Daň z nemovitostí 532 21         

20. Jiné daně a poplatky 538 22 8 693,00       

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23         

23. Jiné pokuty a penále 542 24 500,00       

24. Dary 543 25         

25. Prodaný materiál 544 26         

26. Manka a škody 547 27         

27. Tvorba fondů 548 28         

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 29 4 295 955,90       

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30         

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31         

31. Prodané pozemky 554 32         

32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33         

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34         

34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35         

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 36 2 526 103,00       

36. Ostatní náklady z činnosti 549 37 138 996,29 44 416,17 6 238,67 63,14 
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II. 
Finanční náklady                                 (ř.39 až 

43)   
38 36,62       

1. Prodané cenné papíry a podíly 561 39         

2. Úroky 562 40         

3. Kurzové ztráty 563 41 36,62       

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 42         

5. Ostatní finanční náklady 569 43         

III. Náklady na transfery                             (ř.45+46)   44         

1. Náklady vybr.ústředních vládních inst.na transfery 571 45         

2. Náklady vybr.místních vládních instit. na transfery 572 46         

V. 
Daň z příjmů                                            

(ř.48+49) 
  47   525 160,00 0,00 615 600,00 

1. Daň z příjmů 591 48   525 160,00 0,00 615 600,00 

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49         

 
    

            

                 

       

1 2 3 4 

Číslo 
pol. 

Název položky 
Synt. 
účet 

č.ř. 
BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ 

Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
č. 

Hlavní činnost Hospodářská č. 

B. 
VÝNOSY CELKEM                              

(ř.51+66+72) 
  50 

72 654 
862,68 

9 974 283,86 81 970 264,73 10 460 113,41 

I. Výnosy z činnosti                              (ř.52 až 65)   51 5 958 212,68 9 974 283,86 10 649 407,77 10 460 113,41 

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 52         

2. Výnosy z prodeje služeb 602 53 4 748 485,63 8 344 617,86 4 119 126,82 8 890 107,00 

3. Výnosy z pronájmu 603 54   1 629 564,88 0,00 1 569 889,87 

4. Výnosy z prodaného zboží 604 55         

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56         

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 57         

10. Jiné pokuty a penále 642 58         

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59         

12. Výnosy z prodeje materiálu 644 60         

13. Výnosy z prodeje dlouh.nehmotného majetku 645 61         

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

646 62         

15. Výnosy z prodeje pozemků 647 63         

16. Čerpání fondů 648 64 758 466,86       

17. Ostatní výnosy z činnosti 649 65 451 260,19 101,12 690 665,59 116,54 

II. 
Finanční výnosy                                 (ř.67 až 

71)   
66 25 859,65       

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67         

2. Úroky 662 68 13 950,03       

3. Kurzové zisky 663 69 11 909,62       

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70         

6. Ostatní finanční výnosy 669 71         

IV. Výnosy z tranferů                                  (ř.73+74)   72 
66 670 
790,35 

      

1. Výnosy vybr.ústředních vládních inst. z transferů 671 73         

2. 
Výnosy vybr.místních vládních instit. z transferů 

672 74 
66 670 
790,35 

      

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ             

1. Výsledek hospodaření před zdaněním         (ř.50-2-38-44) 75   3 764 187,26 0,00 4 240 342,04 

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období   (ř.50-1) 76   3 239 027,26 0,00 3 624 742,04 
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VIII. Další informace 

V případě potřeby uveďte další informace, které považujete za důležité. 

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

Dat. a ČJ. Obsah a vyřízení 

0 0 

2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

počet ČJ 

0 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. Obsah a vyřízení 

1/28.6.2016 

Č.j.01300/2016 

Stížnost žáka Ondřeje Vendlera z důvodu známky „nedostatečný“ 
ve 2. pololetí z anglického jazyka. 

Přezkoušení žáka na základě rozhodnutí ředitele školy, 
komisionální zkouška s výsledným prospěchem– nedostatečný. 

6. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 

--Příloha: učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů 

 

Výroční zprávu zašlete na odbor školství a mládeže MHMP, oddělení regionálního školství, nejpozději do 30. října 
2016. 

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. 
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§ 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". 


