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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

NÁZEV A ADRESA ŠKOLY: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, 589 21 Třešť, K Valše 38 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: střední škola poskytující vzdělání v oborech s maturitním vysvědčením a výučním listem, 

součástí školy je i domov mládeže a školní jídelna 

ZŘIZOVATEL ŠKOLY: Kraj Vysočina 

VEDENÍ ŠKOLY: ředitel školy Mgr. František Pospíchal, jeho statutární zástupce (současně zástupce ředitele pro 

teoretickou výuku) RNDr. Otakar Hofbauer 

ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP: www.sskola-trest.cz, e-mailová adresa ivana.dvorakova@outlook.cz 

ŠKOLSKÁ RADA má své zástupce z řad učitelů, zástupce zřizovatele, zástupce města a zástupce rodičů nezletilých žáků. 

Předsedou školské rady je Mgr. Lubomír Veselý, učitel. 

 

 

 

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM  VE 

ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU  

OD 1. 9. 2012 PROBÍHÁ VÝUKA DLE ŠKOLNÍCH  VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ (ŠVP) V TĚCHTO OBORECH:  

65-51-H/01 Kuchař – číšník  

29-54-H/01 Cukrář 

33-56-H/01 Truhlář  

29-56-H/01 Řezník – uzenář  

41-52-H/01 Zahradník  

64-41-L/51 Podnikání  

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby  

41-52-E/01 Zahradnické práce  

29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Řeznické a uzenářské práce a Cukrářské práce)  

75-41-E/01 Pečovatelské služby  

36-67-E/01 Zednické práce 

 

 

http://www.sskola-trest.cz/
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3. RÁMCOVÝ  POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI  ŠKOLY  

Školu řídí ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje jeho statutární zástupce (viz bod 1.) Kromě toho má 

ředitel školy ještě jednoho zástupce pro teoretickou výuku, dále jednoho zástupce pro praktickou výuku, jednoho 

zástupce pro výchovu mimo vyučování a jednoho zástupce pro provozní a ekonomický úsek. Na úseku praktického 

vyučování jsou ještě tři vedoucí učitelé odborného výcviku, školní jídelna má svou vedoucí. 

4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

Ve školním roce 2014/2015 proběhla celkem tři kola přijímacího řízení. Přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky 

se konali pouze uchazeči o nástavbové studium oborů 64-41-L/51 Podnikání, do ostatních oborů byli žáci přijati pouze na 

základě prospěchu v základní škole.  

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ: 

Název oboru přihlášeno žáků přijato žáků 

Cukrář 25 25 

Cukrářské práce 16 16 

Kuchař – číšník 29 29 

Kuchařské práce 19 19 

Zahradnické práce 19 19 

Podnikání 23 23 

Pečovatelské služby  10 10 

Řeznické a uzenářské práce 2 2 

Řezník – uzenář 8 8 

Truhlářské práce  2 2 

Truhlář 16 16 

Někteří přijatí žáci ale ke studiu nenastoupili. 
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5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  

CELKOVÝ PROSPĚCH ŽÁKŮ V  2. POLOLETÍ:  

prospěl s vyznamenáním - 20 žáků   

prospěl - 246 žáků 

neprospěl - 34 žáci. 

CELKOVÝ PROSPĚCH ŽÁKŮ U ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK:  

prospěl s vyznamenáním – 14 žáků 

prospěl – 65 žáků 

neprospěl - 6 žáků. 

CELKOVÝ PROSPĚCH ŽÁKŮ U MATURITNÍ ZKOUŠKY: 

prospěl s vyznamenáním - 0 žáků 

prospěl - 7 žáků 

neprospěl – 6 žáků. 

 

6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

Prevenci sociálně patologických jevů zajišťují zejména třídní učitelé během třídnických hodin, dále učitelé předmětů 

občanská nauka a občanská výchova. Tato činnost spadá také do kompetence koordinátora - preventisty patologických 

jevů. 

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

Ředitel školy a jeho zástupci absolvovali školení ke změnám ve školské legislativě ve vazbě na nový Občanský zákoník, 

pracovníci ekonomického úseku se zúčastňovali pravidelných školení v oblasti ekonomické. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá zejména formou účasti na seminářích, školeních apod., kterých se 

zúčastňují v průběhu celého školního roku takřka všichni učitelé. Semináře jsou zejména v těchto oblastech: 
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 zahradnické obory a ochrana životního prostředí (učitelé odborných předmětů oborů zahradnictví, zahradník), 

gastronomické obory (učitelé oboru kuchař – číšník, cukrář, kuchařské práce, cukrářské práce)  

 vzdělávání dospělých v rámci projektu UNIV 3 (vedení školy, učitelé zapojení do projektu) 

 patologické jevy (výchovný poradce), nové trendy ve výuce českého jazyka (učitelé českého jazyka), fyzika 
(učitel fyziky). 

8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A  PREZENTACI ŠKOLY NA  VEŘEJNOSTI  

Žáci školy se pravidelně zúčastňují a umisťují se na předních místech v oborových soutěžích oborů: 

 kuchař - číšník (např. kuchařské soutěže GASTROMÁNES Kroměříž, Srdce na talíři Městec Králové), 

barmanské soutěže (Amundsen CUP- Gastro Praha, Lázeňský pohár Jeseník, Finlandia CUP 

Mariánské Lázně, Brněnský Vánoční pohár Brno, Žatecký pivo CUP Žatec, Kroměřížská koktejlová 

soutěž  Kroměříž, TOP Gastro Praha, Amundsen CUP Prostějov, O Pohár náměstkyně hejtmana  

Frenštát - Nový Jičín, Skvrňanský šejkr Plzeň, Labský pohár Pardubice). Největší úspěch v této kategorii 

je 3. nejlepší barman junior clasic v ČR  (Konference CBA) 

 cukrář a cukrářské práce (např. Budějovické mlsání České Budějovice, Priesnitzův dortík Jeseník, 

Moravský pohár Kroměříž, Tescoma CUP Kroměříž)  

 zahradnické obory Lipová ratolest Ostrava – Poruba 

Tradičně se žáci školy zúčastňují a obsazují přední místa v konverzační soutěži Junior Lingua v Třebíči. 

Kromě těchto aktivit škola zajišťuje rauty a pohoštění pro různé organizace, převážně v Kraji Vysočina, např. setkání 

starostů Kraje Vysočina, setkání členů odborového svazu hasičů, Pietní akt MÚ Třešť, akce pořádané Krajem Vysočina. 

V oblasti zahradnických oborů umožňuje škola veřejnosti prohlídku arboreta a zimní zahrady. 

Výrobky žáků školy jsou také pravidelně dodávány do školní cukrárny v Třešti v Schumpeterově domě. 

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ  

Ve školním roce 2014/15 provedla Česká školní inspekce ve škole dvě šetření. Ve dnech 10. – 13. a 17. února 2015 

proběhlo týmové inspekční šetření a v květnu 2015 inspekční kontrola průběhu společné části maturitní zkoušky. Závěry 

z únorového šetření:  

 Průběh vzdělávání je na požadované úrovni a směřuje k podpoře osobnostního a sociálního rozvoje žáků.  

 Hodnocení vzdělávání žáků i celkových výsledků vzdělávání školy a zajištění BOZ žáků je na požadované úrovni.  

 Škola má vytvořeny podmínky pro realizaci vzdělávacích programů na požadované úrovni. 



 
 

- 6 - 
 

Při květnové kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

Organizace hospodařila s příspěvkem ve výši    45 209 tis. Kč 

v tom: příspěvek na provoz    11 303 tis. Kč 

UZ 33353 – přímé výdaje        32 114 tis. Kč 

Limitem jí byl stanoven objem mezd ve výši    22 180 tis. Kč 

průměrný evidenční počet pracovníků    86 

ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY OBDRŽELA ORGANIZACE NA: 

 UZ 33049 Podpora odborného vzdělávání           224 tis. Kč    

 UZ 33051 Rozvojový program zvýšení platů v RŠ         57 tis. Kč  

 UZ 33052 Zvýšení platů pracovníků RŠ        156 tis. Kč 

 UZ 33160 Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků    14 tis. Kč 

 Příspěvek na plat na pracovní místo od Úřadu práce       52 tis. Kč 

 Příspěvek na plat na pracovní místo od Ligy vozíčkářů    54 tis. Kč 

 Projekt Leonardo da Vinci     312 tis. Kč 

 Projekt EU Peníze středním školám    921 tis. Kč 

 

Dotace UZ 33160 nebyla dočerpána v částce 3 164 Kč, z důvodu nedoložených dokladů od žáků.  

Účelové dotace byly použity na daný účel. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  

Škola skončila hospodářský rok 2014 ziskem ve výši         927 582,35 Kč 

 z toho hlavní činnost          23 050,60 Kč 

 hospodářská činnost        904 531,75 Kč 
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VZNIK HV V HLAVNÍ ČINNOSTI V  TÉTO VÝŠI ZA ROK 2014 OVLIVNILA PŘEDEVŠÍM   

úspora provozních nákladů oproti plánované skutečnosti. 

VÝŠE HV V DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ZA ROK 2014  

 V porovnání s předcházejícím rokem je o cca 162 tis. Kč nižší. Vzhledem k očekávané restrikci státního 

rozpočtu, a tím i rozpočtu kapitoly školství, máme zabezpečeno posílení rezervního fondu a fondu odměn pro 

rok 2016, tzn. i krytí případných mimořádných výdajů. 

 

 HV byl ve větší míře vytvořen v prázdninových měsících, kdy v naší organizaci probíhaly kurzy pražských 

tanečních škol (ubytování, celodenní stravování, pronájem prostor). 

RADA KRAJE VYSOČINA SVÝM USNESENÍM 0974/2015/RK ZE DNE 26. 5. 2015 SCHVÁLILA 

PŘÍDĚLY DO PENĚŽNÍCH  FONDŮ,  A TO NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM:  

 720 000,00  Kč  -  jako příděl do fondu odměn 

 207 582,35  Kč  -  jako příděl do rezervního fondu 

PŘÍJMY   

Škola měla v roce 2014 v HČ příjmy celkem       49 132 tis. Kč 

 z toho dotace      45 209 tis. Kč 

  vlastní činnost        3 923 tis. Kč  

 

V doplňkové činnosti příjmy celkem                              5 961 tis. Kč 

 tržby za stravování             2 111 tis. Kč 

 tržby za prodej zboží ve školní kantýně       726 tis. Kč  

 tržby za ubytování pro jednotlivce i organizace    2 166 tis. Kč 

 služby – zajišťování rautů pro objednatele                      116 tis. Kč 

 výnosy z pronájmu a ostatní        822 tis. Kč 

 

Hospodářská činnost školy spočívá především v prodeji zboží formou školního bufetu a zajišťování závodního stravování 

pro smluvní subjekty.  
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Další formou doplňkové činnosti školy je ubytovací činnost v rámci volné kapacity domova mládeže, stravování a 

zajišťování rautů k nejrůznějším společenským událostem. 

VÝDAJE  

a) Investiční výdaje za rok 2014 činily                               155 tis. Kč 

 2 ks pece do cukrárny                                  155 tis. Kč   

  

     

b) Neinvestiční výdaje za rok 2043 činily    54 051 tis. Kč    

v tom: 

 mzdy a platy HČ              24 986 tis. Kč      

 mzdy a platy DČ  .                                        1 369 tis. Kč 

Další náklady HČ zahrnují například: 

 náklady na potraviny                                         1 471 tis. Kč 

 náklady na opravy                             1 082 tis. Kč 

 telefony, internet                                                                  235 tis. Kč 

 materiál na výuku                                                          1 157 tis. Kč 

          

Úplný výčet nákladů za kalendářní rok obsahuje Výkaz zisku a ztrát. 

KONTROLY HOSPODAŘENÍ  

V roce 2014 byly v organizaci provedeny následující kontroly: 

 Česká obchodní inspekce: kontrola provozovny Cukrárna na Rooseveltově ulici č. 462/6 – bez nápravných 

opatření 

11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

Škola byla zapojena v programu EU peníze středním školám – Inovace a zkvalitnění výuky. Jednalo se o vytváření 

digitálních učebních materiálů pedagogickými pracovníky. Tento projekt byl ukončen v roce 2014. 
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Škola byla od srpna 2013 zapojena do mezinárodního projektu LEONARDO – partnerství  zaměřeného na studijní 

pobyty našich žáků v zahraničí (Německo, Polsko, Chorvatsko, Slovensko). Tento projekt byl ukončen v srpnu 2015. 

Byl zahájen projekt Rozvoj čtenářských a jazykových dovedností. 

12. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍCH VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ  

Ve školním roce 2014/15 byly v prostorách Zimní zahrady organizovány přednášky pro veřejnost se zahradnickou 

tématikou – 1x za 2 měsíce.  

V rámci dobíhajícího projektu UNIV 3 KRAJE, proběhlo proškolení pracovníků a byly úspěšně realizovány pilotní 

programy Údržba veřejné zeleně (za účasti 12 pracovníků Technických služeb města Třeště) a Pracovník 

v potravinářství  (6 účastníků v Kosteleckých uzeninách a.s.).  

Škola také poskytuje prostory a pracovníky pro rekvalifikační studium oboru kuchař, řezník – uzenář a zahradnických 

oborů. 

13. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH  A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH 

Z CIZÍCH ZDROJŮ  

V projektu Inovace a zkvalitnění výuky (Šablony), čerpala v roce 2014 škola finanční dotaci ve výši 920 877,72 Kč.  

V rámci projektu Partnerství LEONARDO DA VINCI  dotaci ve výši 312 234,44 Kč. 

V rámci ESF byl zahájen projekt Rozvoj čtenářských a jazykových dovedností  s dotací ve výši 397 125 Kč (ve 

školním roce 2014/2015 vyčerpáno 80 381 Kč). 

14. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S  ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI 

ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

Odborová organizace ukončila svou činnost k 31. 12. 2010.  

Při zajišťování odborného výcviku a odborných praxí spolupracuje škola s řadou již tradičních partnerů, mezi které patří 

především Kostelecké uzeniny, a.s. (zde funguje „školní závod“), Domov pro seniory Lesnov, Domov pro seniory 

Pelhřimov, Domy s pečovatelskou službou Třešť, Kostelec, Alzheimercentrum Jihlava atd.  a řada restauračních 

zařízení v Kraji Vysočina (např. Hotel "Antoň" Telč. Pivovarská restaurace Jihlava, TŘI KNÍŽATA, s.r.o., Jihlava, 

Zámecký hotel Třešť, Vzdělávací a konferenční centrum Telč atd.) 
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15. ZÁKLADNÍ ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ  

 

Vychází z koncepce zpracované 12. 10. 2012 na období školních roků 2012/2013 – 2015/2016: 

a) EKONOMICKÁ STABILIZACE ŠKOLY  

v míře zajišťující pokrytí všech požadavků na zajištění kvalitní výuky s použitím moderních vzdělávacích metod 
a učebních pomůcek. Prostředkem k dosažení tohoto cíle bude především doplňková hospodářská činnost a 
samozřejmě úspory v oblasti provozních nákladů a dalších výdajů přímo nesouvisejících s výukou. 

B) DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

Projektem Inovace a zkvalitnění výuky (Šablony) navázat na v lednu 2012 úspěšně dokončený projekt Další 

vzdělávání pedagogických pracovníků SOŠ a SOU Třešť zaměřené na rozvoj jejich kompetencí. 

V maximální možné míře podporovat odborné profesní vzdělávání jednotlivých pedagogických pracovníků. 

C) ZVÝŠENÍ PRESTIŽE ŠKOLY  

Vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji populace a z toho vyplývajícího předpokladu nižšího počtu 

přijatých žáků do prvních ročníků, je nutné využít všech možností, kterými naše škola disponuje, ke zvýšení 

prestiže školy a všeobecného povědomí o naší škole. K dosažení tohoto cíle lze využít např. rozšíření nabídky 

spolupráce se ZŠ v rámci naplňování jejich ŠVP v oblasti environmentální výchovy. I přes předpokládaný úbytek 

zajistit účast žáků v odborných regionálních a celostátních soutěžích při dosahování stávajících nadprůměrných 

výsledků.  

Dosažení všech výše uvedených cílů je podmíněno prohloubením vzájemné spolupráce pedagogických pracovníků a 

samozřejmě i všech ostatních pracovníků nepedagogických. 

 

V Třešti dne 16. 10. 2015 

 

 

Mgr. František Pospíchal 

ředitel školy 

 

Tato výroční zpráva byla projednána na řádném zasedání Školské rady dne 19. 10. 2015.  

 

PŘÍLOHY:  

1. Přehled pracovníků k 31. 12. 2014 

2. Účetní výkazy „Rozvaha“ a „Výkaz zisku a ztrát za rok 2014“ 
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Příloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

- 12 - 
 

 

Příjmení, jméno, titul Pracovní zařazení Úvazek 

Antoň Michal Ing. vedoucí učitel OV plný 

Balatá Marie učitelka OV plný 

Bambula Jaromír Ing. učitel OV část. - 0,50 

Bambula Jaromír Ing. zahradník část. - 0,50 

Běhounek František údržbář plný 

Bočková Alena uklízečka část. - 0,25 

Bočková Alena skladová účetní část. - 0,75 

Boháčik Jan bezpečnostní technik plný 

Bratršovský Kamil Ing. učitel plný 

Burian Antonín Mgr. učitel plný 

Čech Vilém Bc. vychovatel plný 

Čejková Marie Ing. učitelka   plný 

Černoch Antonín Ing. učitel plný 

Doležal Bohumír údržbář plný 

Doskočilová Ludmila kuchařka plný 

Dušková Jaroslava učitelka OV plný 

Dvořáková Ivana asistentka ředitele plný 

Fialová Hana Mgr. učitelka část. - 0,81 

Francálek Dušan učitel OV plný 

Gutwald Jiří údržbář plný 

Haberlová Věra kantýnská/doplňková činnost plný 

Hamtáková Hana recepční plný 

Hartlová Hana kuchařka část. - 0,80 

Hofbauer Otakar RNDr. zástupce ředitele plný 

Holubová Romana Bc. učitelka OV plný 

Jelínková Veronika Bc. učitelka OV plný 

Karamonová Eva Mgr. učitelka část. - 0,83 

Kašpar Miloslav údržbář plný 

Klubalová Jitka vychovatelka plný 

Kodysová Helena ekonomka plný 

Kovářová Hana kuchařka plný 

Krásná Klaudia vedoucí kuchařka plný 

Krejčí Miroslav Bc. zástupce ředitele pro mimoškolní činnost plný 

Křížek Jan Ing. učitel plný 

Kulhánková Hana Ing. učitelka plný 

Leupoldová Ludmila Ing. učitelka plný 

Marešová Jana uklízečka plný 

Matějková Helena vychovatelka plný 

Mátlová Iva učitelka OV plný 

Matoušková Marie vedoucí účetní plný 

Mezerová Miroslava uklízečka plný 

Mezerová Petra uklízečka plný 

Mühlbecková Zuzana Mgr. učitelka plný 

Nachlingerová Alena Mgr. učitelka plný 

Navrátilová Monika Ing. učitelka OV plný 

Nedorostová Jitka Mgr. učitelka plný 

Nechvátalová Dagmar Mgr. učitelka plný 

Nosková Věra uklízečka plný 

Novák Václav učitel OV plný 

Nováková Monika vychovatelka plný 
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Obrdlíková Dana Mgr. učitelka plný 

Ondráček Milan topič část. - 0,75 

Pátková Petra Bc. učitelka plný 

Pavlů Jaroslav zástupce ředitele pro praktické vyučování plný 

Pelikánová Anna Ing. učitelka plný 

Peníška Aleš Ing. učitel plný 

Peštál Josef učitel OV plný 

Pišová Jaroslava uklízečka plný 

Podhorská Zdenka učitelka OV plný 

Pokorná Hana uklízečka plný 

Popelářová Marie uklízečka plný 

Pospíchal František Mgr. ředitel školy plný 

Pudilová Marie uklízečka část. - 0,69 

Puklická Miluše uklízečka plný 

Reichmanová Iveta vychovatelka plný 

Richter Jiří učitel OV plný 

Římalová Monika učitelka OV plný 

Sedmíková Jana vedoucí ŠJ plný 

Slavíčková Dana účetní plný 

Srbová Alena Mgr. učitelka plný 

Svěráková Ludmila učitelka OV plný 

Šebová Jarmila učitelka  část. - 0,48 

Šebová Jarmila učitelka OV část. - 0,60 

Šmíd Petr učitel OV plný 

Štěpánková Božena učitelka OV plný 

Šuhajová Dana prodavačka plný 

Švehla Jaroslav Mgr. učitel plný 

Švehlíková Ivana Mgr. vedoucí učitelka OV plný 

Urbanová Hana účetní plný 

Vacek Kamil ukízeč plný 

Venkrbcová Doležal Marie Mgr. učitelka plný 

Veselý Lubomír Mgr. učitel plný 

Vondrák Ladislav údržbář - řidič plný 

Vybíral František vedoucí učitel OV plný 

Widerlechner Milan recepční plný 

Žáková Alena Mgr. učitelka plný 

Žáková Marcela Bc. učitelka OV plný 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 14 - 
 

 

Příloha č. 2 

 

 

 

ÚČETNÍ VÝKAZY „ROZVAHA“ A „VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ZA ROK 2014“ 
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