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na  shromáždění pracovníků jednotlivých úseků školy dne 09.10.2020. 

 
 

 

                                      

              Ing. Tomáš Kalena 

                                                  ředitel školy 

 

 

Rozdělovník: 

1x zřizovatel – Jihočeský kraj,OŠMT  

5x pro potřebu vedoucích úseků SŠ Trhové Sviny 

1x k založení 

 

Schváleno školskou radou dne 30. 10. 2020 
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1. Charakteristika školy 
 

 

Název školy: Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709 

Adresa školy:   Školní 709,   374 19   Trhové Sviny 

tel. ústředna     386 322 659 

tel. ředitele     386 322 886 

fax               386 322 318 

 

Právnická  forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou      

 

IČO: 00 582 298              IZO:   600 008 061 

 

Bankovní spojení: KB Trhové Sviny, č. účtu: 55735-231/0100 

 

Zřizovatel:      Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích 

U Zimního stadionu 1952/2 

370 76 České Budějovice 

 

Škola sdružuje: Střední škola                     IZO:000 582 298 

Domov mládeže                    IZO:110 024 591 

Školní jídelna            IZO:110 024605 

     

Ředitel školy: 

(statutární orgán)  
   

 

        Ing. Tomáš Kalena; od 01.08.2012 

 

 

   

  

Údaje o školské radě:       předseda ………………………....... Mgr. Věra Korčaková 

(platí ze dne 1.9.2017)            

                      místopředseda ……….……………. Roman Levý 

 

                                            zapisovatelka ……….…………….. Mgr. Ilona Němcová 
 

                         členové ……………………………  Ing. Tomáš Kalena
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Škola se transformovala do současné podoby sloučením původního zemědělského a stavebního 

učiliště v Trhových Svinech a to v jeden jediný právní subjekt s názvem „Střední odborná škola, 

Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Trhové Sviny, Školní 709“; datum vzniku nového 

právního subjektu je dle zřizovací listiny datován na 1. leden 2003. Od 1. září 2014 je zřizovatelem 

(Jihočeským krajem) schválen nový název školy - „Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709“, 

který je v současné době aktuální; ke změně názvu došlo z důvodu zrušení výuky ekonomického 

(maturitního) oboru na škole. Nejvyšší povolená kapacita žáků na škole je 400 (stanoveno 

v rejstříku škol). 

 

Škola jako samostatný právní subjekt je rozmístěna do několika budov v Trhových Svinech: 

 

- V ulici Školní č.p. 709 se nachází hlavní zázemí školy: ředitelství, ekonomický úsek, školní 

kuchyně s jídelnou, domov mládeže a hlavně pavilon určený pro teoretickou výuku žáků. 

- V ulici Husova, v areálu původního „Zemědělského učiliště“ se nachází zázemí pro odborný 

výcvik všech technických oborů vyučovaných na škole (pouze zázemí pro OV u oboru 

„Truhlář“, tzn. truhlářská dílna se nachází ve Školní ulici – je součástí hlavní budovy“) 

- Ve Školní ulici sousedí s hlavní budovou školy poslední samostatná budova a to školní 

restaurace Junior, která kromě běžného restauračního provozu slouží jako zázemí pro 

odborný výcvik žáků gastrooborů vyučovaných na škole. 

 

Část školních prostor v přízemí hlavní budovy, které z důvodu neustálého poklesu žáků na škole 

nebyly dostatečně využívány, byly od roku 2013 přenechány k užívání ZUŠ F. Pišingera. 

Stravování žáků je zajištěno ve vlastní školní jídelně, kterou spravuje škola. Ubytování žáků je 

zajištěno v nově zrekonstruovaném domově mládeže, který je součástí hlavní budovy. Budova DM 

je dvoupatrová s celkovou kapacitou 76 lůžek, přičemž v 1. patře jsou ubytované dívky a ve 2. patře 

jsou ubytovaní chlapci. Jednotlivé pokoje jsou 2-lůžkové. 

Materiální vybavení jednotlivých školních učeben (i odborných) je dostačující, dle finančních 

možností školy jsou plynule učebními a výukovými prostředky neustále dovybavovány (počítačové 

vybavení, dataprojektory, učebnice, odborné pomůcky atd.). Ve všech školních budovách je 

k dispozici internetové připojení. Na všech pedagogických pracovištích je umožněno pedagogům 

předávat si informace o žácích prostřednictvím školního evidenčního systému „bakalář“ – zlepšení 

komunikace mezi úseky OV a teorie. 

Celkovou atmosféru ve škole lze obecně charakterizovat jako velmi dobrou; se zaměstnanci, rodiči 

a žáky se průběžně řeší běžné situace s provozem školy související. Výrazné protispolečenské jevy 

nebyly zjištěny. Škola má zpracován „minimální preventivní program“, který zastřešuje 

protidrogovou prevenci, prevenci společensky negativních jevů, záškoláctví, trestnou činnost apod. 

Žákům je věnována i individuální péče také formou konzultací; každý vyučující má pevně 

stanovené konzultační hodiny. 
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2.  Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR 
 

Ve školním roce 2019 - 2020 se na SŠ Trhové Sviny vyučovaly tyto obory:  

 

 

Střední odborné učiliště: 

tříleté učební obory 

 

p.č.  kód oboru 

KKOV 

název oboru učební dokumenty 

- odborné předměty 

1. 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud ŠVP 

2. 33-56-H/01 Truhlář ŠVP 

3. 39-41-H/01 Malíř a lakýrník ŠVP 

4. 65-51-H/01 Kuchař - číšník ŠVP 

5. 41-51-H/01 Zemědělec - farmář ŠVP 

6. 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř ŠVP 

 

 

 

Odborné učiliště: 

tříleté učební obory 

 

p.č.  kód oboru 

KKOV 

název oboru učební dokumenty 

- odborné předměty 

7. 41-55-E/01 Opravářské práce ŠVP 

8.  65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby ŠVP 

     
 

 

ŠVP pro všechny vyučované obory na škole jsou platné od 1.9.2017. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                      Výroční zpráva za školní rok 2019 - 2020 

 
http://souts.cz  e-mail: souts@souts.cz 

6 

 

 

 
 

3. Údaje o počtech žáků a přijímacím řízení; školní rok 2019 - 2020 
 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2019 - 2020 

 

 

Počty tříd a žáků přijatých do 1. ročníků 

V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., zřizovací listinou a zařazením do sítě škol byly 

ve školním roce 2019 - 2020 na SŠ v Trhových Svinech, otevřeny v prvním ročníku: 

 

SOU – 2 třídy tříletých učebních oborů v této struktuře: 

   

obor kód počet tříd přijatí žáci 

Kuchař - číšník 65-51-H/01        0,69 18 

Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 0,12 3 

Malíř a lakýrník 39-41-H/01 0,15 5 

Truhlář  33-56-H/01 0,27 9 

Zemědělec - farmář 41-51-H/01 0,58 19 

Um. kovář a zámečník, 

pasíř 

82-51-H/01 0,19 5 

 celkem:  2 59 

 

 

OU - 1 třída tříletého učebního oboru v této struktuře: 

 

obor kód počet tříd přijatí žáci 

Stravovací a ubytovací 

služby 

65-51-E/01 0,36 10 

Opravářské práce  41-55-E/01 0,64 18 

 celkem:  1 28 

 

 

 

       V 1. ročníku  zahájilo studium 87 žáků ve 3 třídách. 
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4. Vzdělávání žáků - výsledky 
 

 

součást školy žáků celkem z toho dívek počet tříd 

SOU 142 64 6 

OU 56 15 3 

celkem 198 79 9 

 

 

Celkové počty žáků SŠ Trhové Sviny s přihlédnutím ke struktuře oborů jsou vyjádřeny v 

následující tabulce: 

 

            

kód     název oboru počet žáků            z toho dívek 

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 8 0 

33-56-H/01 Truhlář  18 0 

39-41-H/01 Malíř a lakýrník 10 1 

41-51-H/01 Zemědělec-farmář 47 43 

41-55-E/01 Opravářské práce 37 0 

65-51-H/01 Kuchař – číšník  40 20 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 19 15 

82-51-H/01 Um. kovář a zámečník, pasíř 19 0 

 celkem 198 79 

 

 

 

Celkem se na SŠ Trhové Sviny vyučovalo 8 oborů  

v 9 třídách; počet žáků k 30.09.2019 byl 198 
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Studijní výsledky žáků za školní rok 2019 – 2020 (2. pololetí) 
 

I.   Stavy žáků    

Na začátku 2. pololetí 190   

Přistoupilo 20   

Vystoupilo 29   

Na konci školního roku 181   

 

    

II.  Prospěch    

Prospělo s vyznamenáním 9 tj. 5 % 

Prospělo 82 tj. 45 % 

Neprospělo 24 tj. 13 % 

Povoleno opravných zkoušek 7 tj. 0 % 

Průměrný prospěch 2, 47   

    

III. Chování    

Pochvala třídního učitele 16 tj. 9% 

Pochvala ředitele školy 9 tj. 5 % 

Napomenutí třídního učitele 15 tj. 8 % 

Důtka třídního učitele 23 tj. 13% 

Důtka ředitele školy 21 tj. 12 % 

2. stupeň z chování 16 tj. 9 % 

3. stupeň z chování 10 tj. 6 % 

Podmínečné vyloučení ze studia 10 tj. 6 % 

Vyloučení ze studia 0 tj. 0 % 

IV.  Docházka za II. pololetí    

Počet zameškaných hodin 18 488   

Z toho neomluvených 1 508 tj. 8% 

Průměrná docházka 83,5%   

 

 

 

Termín opravných zkoušek a náhradní klasifikace stanoven do 31.08.2019 
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Závěrečné zkoušky – řádný termín 2019- 2020 
 

Učební obory - Kuchař-číšník, Elektrikář-silnoproud, Malíř a lakýrník, Truhlář, Zemědělec-farmář, 

Opravářské práce, Stravovací a ubytovací služby, Umělecký kovář a zámečník, pasíř  
 

 

Termíny: 

Písemná část Praktická část Ústní část 

20.5.2020 obor UK; 

ostatní obory 1.6.2020 

21.5.-17.6.2020 obor UK; 

ostatní obory 2.6.-11.6.2020 

18.- 24.6.2020 

 

 

Výsledky: 
obor počet žáků 

 ve třídě  

počet žáků 

k ZZ 

prospělo s 

vyzn. 

prospělo neprospělo opravné ZZ / 

náhr. termín        

Kuchař-číšník 11 11 1 9 1 1 

Zemědělec-farmář 17 17 2 13 2 2 

Elektrikář – silnoproud 5 5 1 3 1 1 

Malíř a lakýrník 5 5 2 3 0 0 

Truhlář 4 4 2 2 0 0 

Opravářské práce 10 10 0 9 1 1 

Stravovací a ubytovací 

služby 

2 2 0 2 0 0 

Umělecký kovář a 

zámečník, pasíř 

8 8 1 7 0 0 

 

 

Závěrečné zkoušky v I. opravném a II. řádném termínu 
 

Termíny: 

Písemná část Praktická část Ústní část 

                   4.9.2020 7.-10.9. 2020 16.-17.9. 2020 

 

Výsledky: 
druh zkoušky část zkoušky počet žáků prospělo neprospělo opakovat  

zkoušku 

opravná ZZ ústní 2 0 2 2 

 písemná 3 2 1 1 

 praktická 2 1 1 1 
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Závěrečné zkoušky - II. opravný termín 
 

druh zkoušky část zkoušky         počet prospělo neprospělo opakovat 

celou zkoušku 

2. termín ZZ písemná 1    

 praktická 1    

 ústní 2    

 

výsledky ZZ II. Opravného termínu nejsou známy … písemná  -  4.12.2020 

                                                        .                             praktická -  7.- 10.12. 2020 

                                                                                      ústní        -  17.12. 2020 

 

 

5. Mimoškolní vzdělávání  

 
 

Ve školním roce 2019/2020  byly naplánované tyto exkurze: 

 
Říjen 2019 

 

Teplárna Trhové Sviny - 1.ročníky - souvisí s předmětem ZE, EBi-Mgr.Čurdová 

 

Listopad 2019 

 

JE Temelín – výběr žáků-souvisí s předmětem ON, EBi - Mgr.Čurdová 

Motor Jikov České Budějovice – slévárna; žáci 2. ročníku uč. oboru „UK“ – souvisí s předměty Mt a Te – 

Mgr. Šikýř 

 

Prosinec 2019 

 

Planetárium České Budějovice - 3.ročníky - souvisí s předmětem ON-Mgr.Čurdová, popřípadě TU 3. 

ročníků podle počtu žáků      

 

Leden - Únor 2020 

 

Hotel Clarion Congress České Budějovice + prohlídka pivovaru Budvar – uč. obor „KČ“ (2. ročník) + uč. 

obor „SUS“ (2. ročník) – souvisí spředměty Te, St a PV – Bc. Jandová 

 

Březen 2020 
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Vysoká pec a ocelárna Ostrava – uč. obor „UK“ (1., 2. a 3. ročník) – souvisí s předměty Mt a Te - Mgr. Šikýř 

 

Duben 2020 

 
JE Temelín - výběr žáků - souvisí s předmětem ON, EBi, ZE - Mgr.Čurdová 

Techmánie Plzeň – třída „TOF3“ – souvisí s předmětem F – Mgr. Michal Šikýř 

 

Květen 2020 

 
Hobby jaro 2020 České Budějovice - technické obory - souvisí s odbornými předměty - Bc.Filipčík; 

TU+UOV 

Stezka korunami stromů, lanový park Lipno – souvisí s předměty ZE, EBi – třída „TF2“ – Mgr. Šikýř 

 

Červen 2020 

 

Jednodenní školní výlety třídy „OPS2“ a „OPS3“ – souvisí s předmětem ON, EBi, ZE - Mgr. 

Čurdová 

 

 

 

6. Prevence rizikového chování (minimální preventivní program) 
      - hodnocení za školní rok 2019/2020: 

 

1) Funkce školní metodičky prevence sociálně- patologických jevů vykonávána ve spolupráci 

s výchovnou poradkyní Mgr. Ilonou Němcovou. 

2) Metodička prevence (Mgr. Čurdová Dita) byla k dispozici žákům, rodičům a zaměstnancům 

školy vždy 2 x týdně a to v pravidelných časech dle stanoveného rozvrhu hodin. 

3) Přehled informací o vhodných programech pro učitele i žáky (dle nabídky přednášek a 

seminářů) byl rozšiřován a aktualizován. 

4) Volně přístupná nástěnka a složka s informacemi pro žáky i rodiče je doplněna o kontakty, 

adresy a www stránky s nabídkou pomoci žákům i rodičům v krizových situacích; tytéž 

informace jsou uvedeny i na stránkách školy. 

5) Metodička prevence vede a doplňuje deník sociálně patologických jevů; lze z něj vyčíst 

datum konání, náplň, rozsah a jméno přednášejícího u aktivit v jednotlivých třídách + 

jednotlivé případy žáků řešené metodičkou případně také výchovnou poradkyní. 

6) V rámci preventivních aktivit se všichni pedagogičtí pracovníci zúčastnili projekce filmu „V 

síti“ v nezkrácené verzi. Projekce tohoto filmu byla naplánována i pro žáky naší školy, ale 
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vzhledem k uzavření škol v březnovém termínu byla tato akce zrušena, podobně jako i další 

přednášky a besedy, které se kvůli uzavření škol nemohly uskutečnit. 

 

7) Ředitel školy byl pravidelně informován o činnosti metodičky prevence, o nabídkách 

přednášek pro žáky i učitele a o dalších aktivitách souvisejících s prevencí SPJ, které ve 

škole probíhaly. 

 

 

7. Domov mládeže a školní stravování 
 

 

Domov mládeže 

 

Na Domově mládeže SŠ Trhové Sviny, Školní 709 bylo ve školním roce 2019 – 2020 ubytováno 

vlastních 69 žáků, z toho 35 dívek; počet stanoven k 31.10.2019. Kapacita domova mládeže je 76 

lůžek (viz Výkaz o ubytovacím zařízení Z 19-01).  

 

Ubytovaní žáci se v rámci režimu na DM a pod patronací vychovatelů zúčastnili těchto 

mimoškolních aktivit: 

- každotýdenní chlapecké fotbalové utkání v pronajaté městské hale – v podzimních a zimních 

měsících 

- každotýdenní možnost saunování v městské sauně – v podzimních a zimních měsících 

- každodenní možnost návštěvy školní posilovny 

- možnost hry stolního tenisu ve školních prostorách 

- cca 1x měsíčně návštěva bazénu v Třeboni 

- cca 1x měsíčně návštěva bowlingu v Č. Budějovicích 

- cca 2x během školního roku návštěva kina 

- cca 1x během školního roku návštěva divadelního představení 

- cca 2x během školního roku výlet v blízkém okolí – př. Kleť, vodopád v Terčině údolí, 

rozhledna na Lipně, grafitový důl v Č. Krumlově atd. 

- každoroční účast na lipenské akci „Dračí lodě“ 

 

 
Školní stravování 

 

Ve školním roce 2019 - 2020 stravování žáků zajišťovala školní kuchyně s kapacitou 300 jídel. 

Celodenní stravování bylo zajištěno pro všechny ubytované žáky v počtu 69. Večeře pro ubytované 

žáky byly připravovány ve školním restauračním zařízení Junior Club. 

Skutečný stav uvařených jídel (obědů) pro všechny strávníky vykázaných k 31.10.2019 je 188 

(denně - viz Výkaz o společném stravování dětí a mládeže Z 17-01). 

Ceny za celodenní stravování pro ubytované žáky na DM byly stanoveny na 70 Kč (s druhou večeří 

na 79 Kč) a 28 Kč za oběd pro dojíždějící žáky. Cizí strávníci platí za oběd 75,- Kč. 
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8. Údaje o pracovnících SŠ  
 

Vedení školy: 
 

Ing. Tomáš Kalena ředitel školy 

 

statutární orgán 

Ing. Vladislav Trsek vedoucí úseku teoretického 

vyučování 

 

zástupce statutárního orgánu, 

zástupce ředitele pro 

teoretické vyučování 

Bc. František Štangl   vedoucí úseku výchovy mimo 

vyučování (DM) 

vedoucí vychovatel 

Bronislava Čajanová vedoucí úseku ekonomického 

a provozního 

ekonom SŠ  

  

                                                                                                                     

Pedagogičtí pracovníci: 
 

  

počet 

z toho s 

 požadovanou 

kvalifikací 

 

externí 

pracovníci 

 

počet  pracovníků na 

dobu určitou 

učitelé     13 9 0 2 

učitelé OV 17 16 3 2 

vychovatelé 4 2 0 0 

asistent pedagoga 1 1 0 1 

celkem     35         28 3 5 

   

                                                                               

 

Ostatní pracovníci školy: 
 

  

počet 

z toho s 

požadovanou 

kvalifikací 

 

externí 

pracovníci 

 

počet  pracovníků na 

dobu určitou 

úsek ekonomický 3 3 0 1 

úsek provozní 11 11 0 3 

školní jídelna 3 3 0 0 

celkem 17 17 0 4 
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Personální obsazení školních úseků ve šk. roce 2019-2020 

      ředitel školy 
 

Kalena Tomáš Ing. 
 

      Úsek teoretického vyučování 
     - pedgogičtí pracovníci 

 
Trsek Vladislav Ing. vedoucí úseku 

     

zástupce statutárního 

orgánu 

      

  

Šikýř Michal Mgr. 

 

  

Filipčík Josef Bc. 

 

  

Humpová Květa 

  

  

Čurdová  Dita Mgr. 

 

  

Mička Pavel Mgr. 

 

  

Ondok Václav Ing. 

 

  

Jandová Ivona Bc. 

 

  

Němcová Ilona Mgr. 

 

  

Švepeš František Mgr. 

 

  

Marková Marie Mgr. externí 

  

Pavlová  Jana Mgr. externí 

      

  

Šabatková Lenka 

 

asistent  

      

       - nepedagogičtí pracovníci 

 

Brabcová Marie 

 

uklízečka 

  

Karbová Jindra 

 

uklízečka 

  

Jindrová Milada 

 

školnice 

  

Štangl Jiří 

 

údržbář 

      

      Úsek odborného výcviku 
     1) gastronomické obory 

     

 - pedagogičtí pracovníci 

 

Florián Petr 

 

VUOV;vedoucí šk. 

restaurace Junior 

  

Trsková Daniela 

 

obor KČ 

  

 

Bartoš Miloslav 

 

obor KČ 
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Tourková Marie 

 

obor KČ 

  

Stodolovská Marcela 

 

obor KČ 

  

Šnokhausová Věra 

 

obor KČ 

  

Šímová Radka 

 

obor SUS, KČ 

  

Marková Markéta 

 

obor SUS 

      

 - nepedagogičtí pracovníci 

 

Humpová Květa 

 

účetní 

  

Šmídová Hana 

 

uklízečka 

  

Kříhová Lenka 

 

uklízečka 

  

Novák Zdeněk 

 

vedoucí kuchař 

      2) technické obory 

      - pedagogičtí pracovníci 

 

Goby Pavel 

 

 UOV obor malíř 

  

Jindra Zdeněk 

 

 UOV; obor „E“ - externí 

  

Fiala Petr 

 

 UOV; obor truhlář 

  

Kápar Josef 

 

UOV; obor OP 

  

Jann Martin 

 

UOV; obor OP 

  

Levý Roman 

 

UOV; obor OP + ZF 

  

Kocábek Jan 

 

UOV; obor OP + učitel 

autoškoly 

  

Kubínová Zdena 

 

UOV; obor ZF 

  

Tisoňová Veronika 

 

UOV; obor ZF 

  

Pitálek Jan 

 

UOV; obor UK 

  

Černý Daniel 

 

UOV; obor UK - externí 

  
Stodolovský Jan 

 
UOV; obor OP - externí 

      Domov mládeže 
     

 - pedagogičtí pracovníci 

 
Štangl František Bc. 

vedoucí vychovatel, 

vedoucí úseku 

  

Vrchota Vlastimil 

 

vychovatel 

  

Kolářová  Ludmila 

 

vychovatelka 

  

Bartyzalová Jana 

 

vychovatelka 

       - nepedagogičtí pracovníci 

 

Štanglová Iva 

 

uklízečka DM 
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Ekonomický a provozní úsek 

 
Čajanová Bronislava vedoucí úseku, ekonom 

  
Klímová Jana 

 

PAM a personální agenda 

  
Mašková Anna 

 

hospodářka, sekretářka 

 - školní jídelna 
 

Švagr Josef 

 

vedoucí školní kuchyně 

  
Jindrová Zdeňka 

 

vedoucí kuchařka 

  
Dvořáková Jana 

 

kuchařka 

       

 
     

      

      9. Další vzdělávání pracovníků  
 

jméno pozice název školení datum 

Bronislava Čajanová ekonom Hospodaření  PO 25.9.2019 

  
 

seminář 
INVENTARIZACE       12.11.2019 

  
 

webinář PHmax 25.8.2020 

Klímová Jana mzdová účetní seminář MZDY 24.9.2019 

  
 

seminář MZDY 17.12.2019 

  
 

seminář MZDY 29.1.2020 

  
webinář PHmax 25.8.2020 

Kápar Josef UOV školení SVAŘOVÁNÍ 30.10.2019 

  

školení TECHNOLOGIE 
AGROSTROJ 5.12.2019 

Jann Martin UOV 
školení TECHNOLOGIE 
AGROSTROJ 5.12.2019 

Švagr Josef vedoucí školní kuchyně 
webinář VIS – změna 
DPH 14.4.2020 

Mgr. Mička Pavel učitel teoretic.  vyučování 
školení – 
PROBLEMATICKÝ ŽÁK 13.6.2020 

Mašková Anna hospodářka webinář FENIX 21.5.2020 

Kápar, Levý, Kocábek, 
Štangl Fr., Jann 4x učitel OV + 1 vychovatel profesní školení řidičů 16.5.2020 
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10. Inspekční a jiné kontroly  
 

Rychlá šetření ČŠI – INEZ 

 

- inspekční šetření z MŠMT (čtenářská gramotnost) – prosinec 2019 

- šetření Krajské hygienické stanice Jihočes. kraje (kategorizace prací) - říjen 2019 

- kontrola – Český telekomunikační úřad (dodržování podmínek oprávnění WiFi 5GHz) – 

listopad 2019 

- kontrola z OŠMT (hospodaření s veřejnými prostředky za r. 2018 + do října 2019) – listopad 

2019 

- šetření Krajské hygienické stanice Jihočes. kraje (kategorizace prací – kontrola náprav z I. 

šetření ze října 2019) - červen 2020 

 

 

 

11. Hospodaření za rok 2019 
 

V hlavní činnosti poskytuje organizace střední vzdělání s výučním listem, dále poskytuje žákům 

ubytování včetně výchovně vzdělávací, sportovní a zájmové činnosti a zabezpečuje stravování žáků 

a závodní stravování zaměstnanců školy. 

V rámci doplňkové činnosti organizace poskytuje ubytovací služby, stravovací služby, zpracování 

mezd a přezouvání pneu. 

 

 

Výsledek hospodaření za rok 2019 

 výnosy náklady výsledek hospodaření 

hlavní činnost 38 297 137,98 38 286 169,01 10 968,97 

doplňková činnost 1 046 853,28 875 552,55 171 300,73 

celkem 39 343 991,26 39 161 725,56 182 269,70 

 

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů: 145 815,00 Kč do fondu odměn a 36 454,70 

Kč do rezervního fondu. 

 

 

Peněžní fondy v roce 2019 

 počáteční stav tvorba fondu použití fondu konečný stav 

Fond odměn 262 964,03 246 518,00 1 000,00 508 482,03 

FKSP 218 098,36 370 282,94 265 463,00 322 918,30 
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Rezervní fond 529 223,21 61 629,98 0,00 590 853,19 

Fond investic 1 091 153,08 926 464,00 1 393 520,40 624 096,68 

 

Fond investic byl použit v částce 143 520,40 Kč na pořízení movitého majetku a v částce 

1 250 000,00 Kč na financování oprav a údržby majetku. 

  

 

 

 

12.  Investiční akce a opravy 
 

Ve školním roce 2019/2020 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek za 592 316 Kč, z toho 

významnější položky tvoří: 

pánev sklopná 105 600 Kč 

myčka průběžná 92 979 Kč  

server 91 500 Kč 

pec dvoutroubová 71 925 Kč 

stůl nerezový 2 ks 42 356 Kč 

 

 

 

 


