
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Základní údaje o škole 

Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, K Valše 38 

Charakteristika školy: střední škola poskytující vzdělání v oborech s maturitním vysvědčením a 

výučním listem, součástí školy je i domov mládeţe 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: http://www.sskola-trest.cz/, e-mail: sekretariat@sskola-trest.cz 

Školská rada má své zástupce z řad učitelů, zástupce zřizovatele, zástupce města a zástupce rodičů 

nezletilých ţáků. Předsedou školské rady je Mgr. Lubomír Veselý, učitel. 

2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se 
zápisem ve školském rejstříku 

Od 1.9.2011 probíhá výuka dle školních vzdělávacích programů 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 

41-44-M/01  Zahradnictví 

16-01-M/01  Ekologie a ţivotní prostředí 

64-41-L/51 Podnikání 

33-42-L/51  Nábytkářská a dřevařská výroba 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací sluţby se zaměřením na kuchařské práce 

41-52-E/01  Zahradnické práce 

29-51-E/01  Potravinářská výroba se zaměřením na cukrářské práce 

29-51-E/01  Potravinářská výroba se zaměřením na řeznické a uzenářské práce 

Kromě těchto oborů probíhá výuka podle učebních dokumentů platných před zavedením školních 

vzdělávacích programů v oborech:  

41-44-M/001  Zahradnictví 

16-01-M/001  Ochrana a tvorba ţivotního prostředí 

64-41-L/524  Podnikání 

29-56-E/002  Řeznické a uzenářské práce 

36-67-E/001  Zednické práce 

41-52-E/008  Květinářské práce - květinářské a aranţérské práce 

33-56-E/004  Tesařské a truhlářské práce - truhlářské práce ve stavebnictví 

65-52-E/001  Kuchařské práce 

69-55-E/005  Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce 

29-54-E/003  Cukrářské práce 

 

 

http://www.sskola-trest.cz/


 

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 2011/2012 proběhlo celkem pět kol 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 ţáci přijati pouze na základě prospěchu v základní škole.  

Výsledky přijímacího řízení: 

Název oboru 

přihlášeno 

žáků 

přijato 

žáků 

Cukrář 24 24 

Cukrářské práce 11 11 

Kuchař – číšník 41 41 

Kuchařské práce 15 15 

Zahradnické práce 20 20 

Podnikání 30 26 

Pečovatelské práce 19 19 

Řeznické a uzenářské práce 6 6 

Řezník – uzenář 11 11 

Truhlářské práce  6 6 

Truhlář 9 9 

Zahradník 11 11 

Zednické práce 8 8 

 

Někteří přijatí ţáci ale ke studiu nenastoupili.   

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Celkový prospěch žáků v 2. pololetí: 

prospěl s vyznamenáním – 20 ţáků 

prospěl – 384 ţáci   

neprospěl – 59 ţáků.  

Celkový prospěch žáků u závěrečných zkoušek: 

prospěl s vyznamenáním – 18 ţáků 

prospěl – 93 ţáci 

neprospěl – 2 ţáci. 

Celkový prospěch žáků u maturitní zkoušky: 

prospěl s vyznamenáním – 0 ţáků 



 

prospěl – 25 ţáků 

neprospěl – 10 ţáků. 

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 

výchovného poradce. 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá jednak zvyšování kvalifikace studiem na vysoké 

škole, jednak účasti formou na seminářích, školeních apod.   

Studium na vysoké škole:  

Jedna učitelka odborných předmětů úspěšně ukončila magisterské studium oboru Učitelství odborných 

předmětů, jedna učitelka zahájila studium výchovného poradenství. 

Semináře a školení: 

Zúčastňují se v průběhu celého školního roku takřka všichni učitelé, semináře jsou zejména v těchto 

oblastech: 

- zahradnické obory a ochrana ţivotního prostředí (učitelé odborných předmětů oborů zahradnictví, 

zahradník, ekologie a ţivotní prostředí) – Lednice, Mělník 

- gastronomické obory (učitelé oboru kuchař – číšník, cukrář) – Velké Meziříčí, Praha, Vizovice  

- vzdělávání dospělých v rámci projektu UNIV 2 KRAJE (vedení školy, učitelé zapojení do 

projektu) 

- patologické jevy (výchovný poradce) – Jihlava 

- nové trendy ve výuce českého jazyka (učitelé českého jazyka) – Brno 

- účetnictví, ekonomické předměty – Praha, Jihlava 

- finanční gramotnost - Jihlava 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Škola se prezentuje na veřejnosti pořádáním dnů otevřených dveří, účastí na burze středních škol 

v Jihlavě, Třebíči, Ţďáru nad Sázavou a Pelhřimově.  

Ţáci školy se pravidelně zúčastňují a umisťují se na předních místech v oborových soutěţí oborů 

kuchař – číšník (např. kuchařské soutěţe Tescoma Cup Kroměříţ, Moravský kuchař Přerov, 

barmanské soutěţe Kroměříţská koktejlová soutěţ Kroměříţ, Hanácký pohár Prostějov, Brněnský 

Vánoční pohár Brno, Skvrňanský šejkr Plzeň, Labský pohár Pardubice, Bacardi-Martini Cup 

Poděbrady, Ţatecké pivo CUP Ţatec aj.), cukrář (např. Hodina H Pelhřimov, Ukaţ co umíš Velké 

Meziříčí, Sladké opojení Kroměříţ, zahradnické práce – květinářské a aranţérské práce Soběslavská 

růţe. 

Škola sama je pořadatelem floristické soutěţe Třešťský roh hojnosti, kterého se zúčastnilo několik 

zahradnických škol z České republiky. 

Tradičně se ţáci školy zúčastňují a obsazují přední místa v konverzační soutěţi Junior Lingua 

v Třebíči. 



 

Kromě těchto aktivit škola zajišťuje rauty a pohoštění pro různé organizace, převáţně v Kraji 

Vysočina, např. setkání starostů Kraje Vysočina, Pietní akt MÚ Třešť, akce pořádané Krajem 

Vysočina. 

V oblasti zahradnických oborů umoţňuje škola veřejnosti prohlídku arboreta a zimní zahrady, kde 

probíhají pravidelně přednášky pro veřejnost se zahradnickou tematikou. 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí 

Ve školním roce 2011/12 provedla Česká školní inspekce ve škole šetření ve dnech 5. – 11. 1. 2012 

s následujícími závěry: „Činnost školy se uskutečňuje v souladu s rozhodnutím o zařazení školy do 

rejstříku škol a školských zařízení. Škola uplatňuje zásadu rovného přístupu při přijímání žáků ke 

vzdělávání, v jeho průběhu i při jeho ukončování. Ve škole jsou vytvořeny podmínky pro bezpečnost a 

ochranu zdraví žáků a funkční preventivní systémy. 

Škola se vyznačuje efektivním a koncepčním způsobem řízení. Vedením školy jsou naplňovány 

strategické záměry. Rozvíjené vztahy se sociálními partnery přispívají k optimálnímu rozvoji školy. 

Materiálním a personálním podmínkám školy je věnována veliká pozornost nejen ze strany vedení 

školy, ale také zřizovatele. 

Profily absolventa jsou naplňovány v souladu s příslušnými školními vzdělávacími programy 

zpracovanými podle rámcových vzdělávacích programů i vzdělávacími programy zpracovanými 

MŠMT. Vzdělávací aktivity školy rozvíjejí žákovu osobnost a podle jeho možností a schopností 

podporují rozvoj klíčových a odborných kompetencí. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání jsou 

stanovena a uplatňována. Prioritou školy je rozvoj komunikativních dovedností žáků a jejich optimální 

připravenost pro praktický život. 

Finanční prostředky poskytnuté škole ze státního rozpočtu umožňují realizaci vzdělávacích cílů. Velmi 

pozitivně je hodnoceno zapojení školy do projektů a úspěšné hledání dalších finančních zdrojů. Jsou 

efektivně využívány ke zvyšování kvality vzdělávání a zlepšování materiálních podmínek školy.“ Celá 

zpráva je k dispozici v http://zpravy.csicr.cz/upload/2011043128.pdf 

10. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011 

Organizace hospodařila s příspěvkem ve výši       51 361 tis Kč. 
Limitem jí byl stanoven objem mezd ve výši       27 234 tis Kč 
                                          počet pracovníků                  104,00 

Účelové prostředky obdržela organizace na: 

Podporu romských ţáků                                 16 tis. Kč 

Rozvojový program                   1 041 tis. Kč 

Částečná kompenzace výd. maturit. zkoušek     5 tis. Kč 

Hustota a specifika                           479 tis. Kč 

Podpora rozvoje ICT – vizualizace serverů                                    100 tis. Kč   

FMP Vysočina – Dolní Rakousko                         124 tis. Kč 

Projekt DVPP zaměřené na rozvoj jejich kompetencí                    697 tis. Kč      

Limity organizace dodrţela, účelové dotace byly pouţity na daný účel. 

 

http://zpravy.csicr.cz/upload/2011043128.pdf


 

 

Hospodářský výsledek 

 
Škola skončila hospodářský rok 2011 ziskem ve výši        665 796,94 Kč  

- z toho hlavní činnost                  16.728,74 Kč 

- hospodářská činnost                649.068,20 Kč 

Vznik HV v hlavní činnosti v této výši za rok 2011 ovlivnila především  

- Úspora provozních nákladů oproti plánované skutečnosti. 

Výše HV v doplňkové činnosti za rok 2011  

- Je vyšší v porovnání s rokem 2010, nebyla zapříčiněna vyššími obraty, ale snahou o posílení 

rezervního fondu a fondu odměn, aby byly zajištěny v případě nutnosti pro rok 2012 mimořádné 

výdaje, a to vzhledem k očekávané restrikci státního rozpočtu, a tím i rozpočtu kapitoly školství. 

- Byla dosaţena zejména poskytováním ubytovacích a stravovacích sluţeb v prázdninových 

měsících různým organizovaným skupinám a dále pak zajišťováním různých setkání, výročních 

schůzí a rautů. 

 

Rada Kraje Vysočina svým usnesením 0647/14/2012/RK ze dne 3.4.2012 schválila příděly 
do peněžních fondů,  a to následujícím způsobem:  

 

 250 000,00  Kč  -  jako příděl do fondu odměn, 

 415 796,94  Kč  -  jako příděl do rezervního fondu. 

 

Příjmy   
 

Škola měla v roce 2011 v HČ příjmy celkem                          56 581 tis. Kč 

- z toho dotace                   51 361 tis. Kč 
- vlastní činnost                     5 220 tis. Kč  

 

 

     V doplňkové činnosti příjmy celkem                                             3 771 tis. Kč 

 trţby za závodní stravování                    844 tis. Kč  

 trţby za prodej zboţí ve školní kantýně      779 tis. Kč  

 trţby za ubytování pro jednotlivce i organizace      943 tis. Kč 

 sluţby – zajišťování rautů pro objednatele                  295 tis. Kč 

 výnosy z pronájmu a ostatní                              911 tis. Kč 
 

 

Hospodářská činnost školy spočívá především v prodeji zboţí formou školního bufetu a zajišťování 

závodního stravování pro smluvní subjekty. Další formou doplňkové činnosti školy je ubytovací 

činnost v rámci volné kapacity domova mládeţe + stravování a zajišťování rautů k nejrůznějším 

společenským událostem. 

 
 
 



 

Výdaje 

 
 a) Investiční výdaje za rok 2011 činily                                        394 tis. Kč 
 

 Stravovací systém (techn. zhodn. stávajícího)                          141 tis. Kč    

 Rozšíření počítačové sítě                                         43 tis. Kč 

 Opravy majetku                                210 tis. Kč 

 

 
 b) Neinvestiční výdaje za rok 2011 činily                          56 546 tis. Kč    

v tom: 

mzdy a platy HČ                                29 425 tis. Kč        

mzdy a platy DČ  .                                                       779 tis. Kč 

Další náklady HČ zahrnují například: 

náklady na potraviny                                                       2 132 tis. Kč 

náklady na opravy                            262 tis. Kč 

telefony, internet                                                                              273 tis. Kč 

materiál na výuku                                                                          1 015 tis. Kč 

          

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

 

 

Kontroly hospodaření 

 

V roce 2011 byly v organizaci provedeny následující kontroly: 

 
Krajský úřad Jihlava:  Veřejnosprávní kontrola „Hospodaření s veřejnými prostředky“: 

 Nedostatky v účtování a oceňování zásob v souladu s vnitřní směrnicí. 

 Nebylo prokazatelně sledování dodrţování stanovených norem mycích a čistících prostředků   

 Nebyly sníţeny náklady roku 2010 o nespotřebované PHM k 31.12.2010 a neúčtovalo se o           

nich jako o zásobách. 

 V oblasti doplňkové činnosti nebyla přeúčtována z hlavní činnosti část mzdových nákladů 

administrativních a technicko-hospodářských pracovníků a část nákladů na odpisy dlouhodobého 

majetku. 

 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Jihlava: Kontrola plateb pojistného na všeobecné 
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného: 

 Vyměřeno penále ve výši 1 026,- Kč za nedodrţení některých termínů plateb. 

 Zjištěn přeplatek pojistného ve výši 309 Kč, o který bylo sníţeno výše uvedené penále. 

 

Na základě zákona o finanční kontrole je zavedena vnitřní řídící kontrola toku veřejných financí. Byly 

stanoveny postupy při schvalování výdajů hrazených z dotačních peněz a podána závěrečná zpráva 

kontrolnímu oddělení kraje Vysočina o finanční kontrole. 



 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

Škola je zapojena do projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pokračuje projekt UNIV 2 

KRAJE, ve kterém proběhlo pilotní ověřování a kurz pro získání dílčí kvalifikace Vazačské práce. 

Škola je zapojena do mezinárodního programu INTERREG IIIA projektem „Vytváření  kooperačních 

sítí zahradnických škol České republiky a Rakouska“, v jehoţ rámci probíhá spolupráce a výměnné 

pobyty studentů s partnerskou školou v Langenlois. Arboretum slouţí téţ jako výukový prostor pro 

ţáky školy a je ve vymezenou dobu přístupný veřejnosti. 

Škola je zapojena do mezinárodního projektu LEONARDO, zaměřeného na studijní pobyty našich 

ţáků v zahraničí (Německo). 

Dále je škola zapojena do projektu Příroda do parků, zahrad a krajiny. 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalších vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

Probíhá projekt UNIV 2 KRAJE, byla dokončena druhá fáze projektu – vypracování dokumentace pro 

vzdělávání dospělých s názvem Vazačské práce. Proběhla také třetí fáze projektu s názvem Výroba 

zákusků a dortů.  

Byl zahájen projekt UNIV 3 KRAJE, ve kterém škola zpracovávala dokumentaci pro celoţivotní 

vzdělávání v programech Bourání masa (29-021-H), Ošetření jatečně opracovaných těl jatečných 

zvířat (29-020-H) a Poráţka a konečná úprava těl jatečných zvířat (20-019-H). 

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 rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina“ 

byl schválen a realizován projekt „Další vzdělávání pedagogických pracovníků SOŠ a SOU Třešť 

zaměřené na rozvoj jejich kompetencí“ v celkovém objemu 3 114 987 Kč. 

V rámci programu LEONARDO DA VINCI jsou ţákům školy zajišťovány třítýdenní studijní pobyty se 

zaměřením na praktické činnosti v Německu (aktuálně pro gastronomické obory). 

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 jiţ tradičních 

partnerů, mezi které patří především Kostelecké uzeniny, a.s. (zde funguje „školní závod“), AGRO 



 

Tuřany, ekologická základna Chaloupky, penzion Svět v Třešti, řada restauračních zařízení v kraji 

Vysočina a řada zařízení pro seniory. 

15. Základní zásady koncepce rozvoje pro následující období 
 

Zpracováno: 12.10.2011  

a) Ekonomická stabilizace školy v míře zajišťující pokrytí všech poţadavků na zajištění kvalitní 

výuky s pouţitím moderních vzdělávacích metod a učebních pomůcek. Prostředkem k dosaţení 

tohoto cíle bude především doplňková hospodářská činnost a samozřejmě úspory v oblasti 

provozních nákladů a dalších výdajů přímo nesouvisejících s výukou. 

b) Další vzdělávání 

V návaznosti na schválený projekt „Další vzdělávání pedagogických pracovníků SOŠ a SOU Třešť  

zaměřené na rozvoj jejich kompetencí“ proběhne v období listopad 2011 – listopad 2012 DVPP se  

zaměřením na tyto klíčové aktivity:  

- vyuţívání ICT  

- rozvoj kompetencí v cizích jazycích (anglický a německý jazyk)  

- celkový profesní a osobnostní rozvoj  

- e-learning se zaměřením na ICT a profesní a osobnostní rozvoj  

Pokračovat v dokončení rozpracovaných autorizací a v dalším období je rozšiřovat ve vazbě na  

vyučované obory. 

c) Zvýšení prestiže školy  

Vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji populace a z toho vyplývajícího předpokladu 

niţšího počtu přijatých ţáků do prvních ročníků, je nutné vyuţít všech moţností, kterými naše 

škola disponuje, ke zvýšení prestiţe školy a všeobecného povědomí o naší škole. K dosaţení 

tohoto cíle lze vyuţít např. rozšíření nabídky spolupráce se ZŠ v rámci naplňování jejich ŠVP 

v oblasti environmentální výchovy. I přes předpokládaný úbytek zajistit účast ţáků v odborných 

regionálních a celostátních soutěţích při dosahování stávajících nadprůměrných výsledků.  

Dosaţení všech výše uvedených cílů je podmíněno prohloubením vzájemné spolupráce pedagogických 

pracovníků a samozřejmě i všech ostatních pracovníků nepedagogických. 

 

V Třešti dne 16. října 2012 

 

 

 

Mgr. František Pospíchal, v. r. 

ředitel školy 

 

 

Přílohy:  

1. Přehled pracovníků školy 

2. Účetní výkazy „Rozvaha“ a „Výkaz zisku a ztrát za rok 2011“ 
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Přehled pracovníků školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jméno zařazení úvazek 

Barbora Pantůčková učitelka plný 

Mgr. Jitka Nedorostová učitelka  plný 

Ing. Alena Vybíralová učitelka plný 

Ing. Aleš Peníška učitel  plný 

Ing. Anna Pelikánová učitelka plný 

Ing. Antonín Černoch učitel plný 

Mgr. Fialová Hana učitelka plný 

Mgr. Alena Srbová učitelka plný 

Mgr. Dagmar Nechvátalová učitelka plný 

Ing. Hana Kulhánková učitelka plný 

Ing. Jan Kříţek učitel plný 

Ing. Jaromír Bambula učitel část.0,10 

Ing. Kamil Bratršovský učitel plný 

Ing. Ludmila Leupoldová učitelka plný 

Ing. Marie Čejková učitelka plný 

Ing. Marie Hrůzová učitelka plný 

Ing. Pavel Chvátal učitel plný 

Jarmila Šebová učitelka část.-0,57 

Mgr. Alena Nachlingerová učitelka plný 

Mgr. Antonín Burian učitel plný 

Mgr. Dana Obrdlíková učitelka plný 

Mgr. Eva Karamonová učitelka část.-0,33 

Mgr. Eva Mocová vedoucí učitelka OU plný 

Mgr. František Pospíchal ředitel školy plný 

Mgr. Jaroslav Švehla učitel plný 

Mgr. Jiří Hadraba učitel plný 

Mgr. Lubomír Veselý učitel plný 

Mgr. Zuzana Mühlbecková učitelka plný 

Mgr.Bc. Slavomír Vaněk učitel plný 

RNDr. Otakar Hofbauer zástupce ředitele plný 

Ţáková Alena učitelka odborných předmětů plný 

Bc. Romana Holubová učitel OV plný 

Bc. Veronika Jelínková učitel OV plný 

Boţena Štěpánková učitel OV plný 

František Vybíral učitel OV plný 

Ing. Jaromír Bambula učitel OV část.-0,5 

Ing. Michal Antoň vedoucí učitel OV plný 

Ing. Monika Navrátilová učitel OV plný 

Iva Mátlová učitel OV plný 

Jana Jelínková učitelka OV plný 

Jarmila Šebová učitel OV část.-0,6 

Jaroslav Pavlů zást.ředitele pro praktický výcvik plný 

Jaroslava Dušková učitel OV plný 

Mgr. Švehlíková Ivana vedoucí učitel OV plný 

Marcela Ţáková učitel OV plný 

Marie Balatá učitel OV plný 

Monika Římalová učitel OV plný 

Petr Šmíd učitel OV plný 

Václav Novák učitel OV plný 

Zdena Podhorská učitel OV plný 

Zdeněk Kudláček učitel OV plný 

Sobotka Antonín učitel OV plný 

Sobotková Vilma učitel OV plný 

Svěráková Ludmila učitel OV plný 



 

Jméno zařazení úvazek 

Alena Bočková skladová účetní plný 

Hana Kovářová kuchařka plný 

Drahoslava Přibylová kuchařka plný 

Jana Sedmíková vedoucí ŠJ plný 

Krásná Klaudia vedoucí kuchařka plný 

Světlana Janková kuchařka plný 

Marie Mifková POP-pomocné práce/doplňková činnost část.-0,75 

Růţena Zodlová POP-pomocné práce/doplňková činnost část.-0,75 

Věra Haberlová kantýnská/doplňková činnost plný 

Bc. Miroslav Krejčí zást. ředitele pro mimoškolní výchovu plný 

Bc. Olga Pešová vychovatelka plný 

Bc. Vilém Čech vychovatel plný 

Helena Matějková vychovatelka plný 

Iveta Reichmanová vychovatelka plný 

Jitka Klubalová vychovatelka plný 

Monika Nováková vychovatelka plný 

Dana Slavíčková účetní plný 

Hana Urbanová účetní plný 

Helena Kodysová účetní plný 

Helena Němečková ekonom plný 

Ivana Dvořáková asistentka ředitele plný 

Jan Boháčik bezpečnostní technik plný 

Marie Matoušková vedoucí účetní plný 

Mgr. Antonín Burian správce sítě část.-0,63 

Alena Poukarová kantýnská  plný  

Bohumír Doleţal údrţbář  plný  

František Běhounek údrţbář  plný  

František Ondráček údrţbář  plný  

Jiří Gutwald údrţbář  plný  

Ladislav Vondrák údrţbář - řidič  plný  

Ing. Jaromír Bambula zahradník  část.-0,50  

Hana Pokorná uklízečka plný 

Jana Marešová uklízečka plný 

Jaroslava Pišová uklízečka plný 

Marie Popelářová uklízečka plný 

Marie Pudilová uklízečka část.-0,56 

Miluše Puklická uklízečka plný 

Miroslava Mezerová uklízečka plný 

Petra Mezerová uklízečka plný 

Věra Nosková uklízečka plný 

Hana Hamtáková recepční plný 

Milan Widerlechner recepční plný 
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