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1. Identifika ční údaje školy 
 
 
Název: Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s.r.o. 
 
Sídlo: Znojemská 1027, 674 01 Třebíč 
 
IZO: 110012283 
 
IČ: 25325531 
 
Zřizovatel: Miloslav Vostrý, Družstevní 1019, 674 01 Třebíč 
 
Obory vzdělání: Veřejnosprávní činnost 

- 4leté denní (68-43-M/001) – dobíhající obor 
- 4leté denní (68-43-M/01) – od 1. 9. 2009 

 
Veřejnosprávní činnost 
- 5leté dálkové (68-43-M/001) – dobíhající obor 
- 5leté dálkové (68-43-M/01) – od 1. 9. 2009 

 
Podnikání 
- 2leté nástavbové denní (64-41-L/524) 

 
Truhlář (zaměření na výrobu nábytku a zařízení) 
- 3leté denní s výučním listem (33-56-H/001) – dobíhající obor 
- 3leté denní s výučním listem (33-56-H/01) – od 1. 9. 2009 
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2. Podmínky ke vzd ělávání  
 
2. 1 Lidské zdroje  
 
Ve školním roce 2007/2008 působilo na škole 11 interních učitelů a 20 učitelů externích. 
Ve školním roce 2008/2009 působilo na škole 13 interních učitelů a 12 učitelů externích. 
Ve školním roce 2009/2010 působilo na škole 12 interních učitelů a 13 učitelů externích. 
 
Kvalifikovanost pedagogického sboru je poměrně vysoká. U pracovníků, kteří nebyli plně 
kvalifikováni, bylo zahájeno, případně pokračuje vysokoškolské studium, resp. studium 
pedagogické způsobilosti. Od 1. 8. 2009 došlo ke změně ve vedení školy. Do funkce ředitelky 
byla jmenována Ing. Renata Hrušková. 
 
Nedostatky v oblasti lidských zdrojů, které jsme spatřovali v absenci administrativního 
pracovníka (asistenta/asistentky ředitele) a ve velkém podílu externích vyučujících, byly 
postupně odstraňovány. Od prosince 2008 byla na naší škole zřízena pozice asistentky ředitele 
a od září 2009 byl přijat interní pedagog pro výuku práva, jednoho z profilových předmětů oboru 
veřejnosprávní činnost. Stále ale přetrvává velký podíl externích učitelů, tudíž eliminovat tyto 
počty a nahradit je spíše pedagogy interními zůstává i nadále cílem pro příští období. 
 
 
2. 2 Materiální zdroje 
 
V minulých letech prošla škola celkovou rekonstrukcí včetně postupné modernizace. Stávajícím 
počtem 11-ti tříd máme vytvořeny plně vyhovující podmínky prakticky pro všechny předměty 
s dostatkem učeben odborných i kmenových. Vybavenost školy učebními pomůckami a dalšími 
potřebami je dobrá. K dispozici jsou dvě odborné učebny každá s celkem 17 PC stanicemi s 
tradičním kancelářským i výukovým softwarem, dataprojektorem a mobilním plátnem. Tyto 
učebny slouží především pro výuku informačních technologií a písemné a elektronické 
komunikace. Přístup na internet mají studenti i zaměstnanci k dispozici v podstatě kdykoliv, a to 
nejen na „pevných“ PC stanicích, ale celá škola je pokryta WIFI signálem. Učebna č. 14 – 
multimediální učebna je vybavena  audiovizuální technikou (LCD televizor, DVD a video 
přehrávač). V učebně č. 7 a 13 byl trvale umístěn dataprojektor. V současné době je v každé 
třídě k dispozici PC stanice připojená na školní síť. Pro prezentace nebo nové metody výuky 
mají pedagogové dále k dispozici 2 notebooky, přenosné plátno a  flipcharty. Nově byla také 
zřízena jazyková učebna a vybavena potřebnou technikou (PC, DVD, TV, CDpřehrávač a 
reproduktory). 
 
Škola má učitelskou knihovnu obsahující cca 500 knih. K dispozici je jak učitelům všeobecně 
vzdělávacích předmětů, tak odborných předmětů. Žákovská knihovna obsahuje několik druhů 
učebnic, které lze žákům zapůjčit na celý školní rok. 
 
Jako poněkud méně šťastné se jeví podmínky pro tělesnou výchovu a sport a také stravování 
žáků. Škola stále využívá pronájem tělocvičny a školní jídelnu  na nedaleké Střední škole 
řemesel. Bezproblémově je naproti tomu realizována praktická výuka oboru truhlář, a to  ve 
spolupráci s DVD Jaroměřice nad Rokytnou, kde je dostatečné materiální i provozní vybavení a 
žáci pracují pod dohledem zkušených instruktorů odborného výcviku. 
 
 
2. 3 Finanční zdroje  
 
Finanční zdroje pro školu představují dotace ze státního rozpočtu, školné a prostředky 
z realizovaných kurzů a seminářů (vzdělávání dospělých a mimoškolní aktivity). Čerpání 
finančních prostředků a nakládání s nimi je popsáno ve výroční zprávě za příslušný školní rok, 
pro lepší přehlednost jsou i součástí příloh této zprávy.  
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3. Průběh vzdělávání  
 
 
Na naší škole je realizováno denní i dálkové studium, a to v oboru veřejnosprávní činnost (68-
43-M/001), přičemž denní studium je čtyřleté a dálkové pětileté. Obě formy studia jsou 
ukončeny maturitní zkouškou. Od 1. 9. 2009 se 1. ročníky tohoto oboru vzdělávají dle školního 
vzdělávacího programu (68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost). Ve sledovaných školních letech 
(2007/2008, 2008/2009, 2009/2010) se na škole realizoval také obor vzdělávání truhlář (33-56-
H/001) zakončený výučním listem. Rovněž 1. ročník tohoto oboru se od 1. 9. 2009 vyučuje dle 
školního vzdělávacího programu (33-56-H/01 Truhlář). Na škole probíhá i nástavbové vzdělání 
– obor podnikání (64-41-L/524) zakončený maturitní zkouškou. 
 
Ve školním roce 2009/2010 se nám podařilo také získat akreditaci pro obory: 
75-31-J/01   -  Pedagogika pro asistenty ve školství (dálkové studium) 
64-41-L/524 -  Podnikání (dálkové studium)  
75-41-J/01   -  Pečovatelské služby (denní a dálkové studium) 
33-59-H/01  -  Čalouník (jednoleté zkrácené studium) 
Tyto obory bychom chtěli otevřít ve školním roce 2010/2011. a v letech následujících. 
 
Vyučovací proces a jeho organizace probíhala ve všech oborech vzdělání dle platných osnov 
MŠMT a tématické plány jednotlivých vyučovacích předmětů byly s učebními osnovami 
v souladu, na což dohlížely jednotlivé metodické komise podobně jako na soulad vytvořených 
školních vzdělávacích programů s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy (1. ročníky 
oborů truhlář a veřejnosprávní činnost ve školním roce 2009/2010). 
 
 
 
4. Podpora školy žák ům 
 
 
Atmosféra ve škole je na základě anonymních dotazníků, které byly vyplňovány studenty i 
pedagogy, hodnocena jako velmi dobrá, přátelská. Sociálně patologické jevy (šikana, alkohol, 
drogy) se ve školním roce 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010 mezi žáky nevyskytly. V rámci 
sociálně-patologických jevů řešíme především neomluvené absence některých žáků. Na 
základě těchto skutečností je možno kladně hodnotit výsledky práce výchovného poradce a 
metodika prevence sociálně-patologických jevů. V rámci výchovného poradenství a práce 
s žáky s mimořádnými vzdělávacími potřebami spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou 
poradnou, odborem sociálně-právní ochrany dětí při MěÚ v Třebíči, s občanským sdružením 
Střed a klubem Zámek. 
 
Úspěšný průběh vzdělávání stojí především na důkladném poznání žáka a jeho rodinného 
prostředí. Vzhledem k velikosti školy a relativně malému počtu studentů je tato skutečnost zcela 
naplněna, což také přispívá ke kvalitě vzájemné komunikace nejenom mezi žáky a pedagogy, 
ale i mezi rodiči a vyučujícími, a také k transparentnosti školy, která se ještě zvýšila v důsledku 
zveřejňování studijních a dalších výsledků žáků na internetových stránkách školy, kam mohou 
rodiče kdykoli nahlédnout. Jako nadstandardní lze rovněž hodnotit vzájemné vztahy mezi 
vedením a pedagogy a mezi učiteli navzájem. 
 
Ze strany školy dochází k všestranné podpoře zájmů, obzvláště v nabídce mimoškolních a 
volnočasových aktivit. Jedná se například o Studentský parlament města Třebíče, práci 
v redakční radě časopisu Rozhraní, aktivity Teenagers΄ clubu, společensko-vědní seminář, 
jazykové kurzy, práce ve studentské společnosti aj. Na základě Smlouvy o studiu absolvovali 
žáci v každém školním roce několik pobytových akcí, které přispívají k jejich osobnostnímu a 
profesnímu rozvoji.  
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Jedná se o: 
Adaptační seminář – 1. ročník (1.VS, 1.TR) 
Lyžařský výcvik – 1. ročník (1.VS, 1.TR) 
Výcvik sociálních dovedností – 2. ročník (2.VS) 
Intenzivní jazykový kurz – 2. ročník (2.VS) 
Mediální komunikace – 3. ročník (3.VS) 
  
Během těchto tří let byla organizována také řada exkurzí jak ve všeobecně-vzdělávacích tak i 
v profilových předmětech. Jako příklad uveďme návštěvy Komerční banky nebo Městského 
úřadu v Třebíči (ekonomické a profilové předměty), v rámci EVVO výchovy Planetárium v Brně, 
ČOV a TTS v Třebíči. V rámci výuky českého jazyka žáci pravidelně navštěvují Městskou 
knihovnu Třebíč nebo Památník kralické bible. Ke zdokonalení výuky cizích jazyků realizuje 
škola exkurze do zahraničí - návštěva předvánoční Vídně, Mnichova a ve školním roce 
2010/2011 se nám podařilo uskutečnit návštěvu  Evropského parlamentu ve Štrasburku. 
 
Velmi slabou stránkou je stále zapojení se do mezinárodních projektů, navázání spolupráce se 
zahraničními školami nebo zrealizovat vícedenní zahraniční pobyt.  
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Pro odborné předměty vydává škola od roku 2006 vlastní učební texty: 
- VAŇKOVÁ, Z.: Právní nauka. Třebíč 2006 (Právo). 
- FIŠEROVÁ, Z.: Hospodářská korespondence. Třebíč 2007 (Výpočetní technika a 

administrativa, Písemná a elektronická komunikace). 
- HRUŠKOVÁ, R.: Aplikovaná psychologie. Pracovní sešit. Třebíč 2008 (Aplikovaná 

psychologie, Psychologie). 
- PEVNÁ, P.: Cvičení ze správního řízení. Pracovní sešit. Třebíč 2009 (Veřejná správa, 

Cvičení ze správního řízení). 
 
Dalším cílem pro zlepšování podpory školy žákům je zaměření se na nadané studenty, kterým 
by již od prvního byla věnována nadstandardní péče (výzvy k účasti v SOČ, na olympiádách, 
individuální konzultace apod.). Následně je naším plánem zajistit více poznávacích zájezdů 
v tuzemsku, ale především do zahraničí. Postupně škola připravuje další učební texty, a to i pro 
všeobecně vzdělávací předměty. 

 
 
 

5. Výsledky vzd ělávání žák ů 
 
Studijní výsledky našich žáků lze hodnotit jako průměrné, přestože dle názorů vedení školy byly 
formy a metody výuky vzhledem k vymezeným cílům a obsahu výuky v jednotlivých oborech 
vzdělání i s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem žáků zvoleny vhodně, podobně jako 
výběr didaktických pomůcek a učebnic. 

 
Každoročně bohužel několik žáků opustí školu z prospěchových důvodů, nároky na celkové 
zvládnutí studia však nemůže škola snížit. Konkrétní studijní výsledky s hodnocením prospěchu 
jednotlivých tříd a maturitních a závěrečných zkoušek jsou obsaženy kromě této práce rovněž 
ve výročních zprávách školy o činnosti školy za příslušný školní rok. Další zlepšování studijních 
výsledků je nutno vést přes neustálé zkvalitňování pedagogické práce, posílení významů 
předmětových komisí, soustavné vyžadování přípravy žáků na vyučování a neslevování 
z nároků při výuce. 
 
Dle statistických údajů Úřadu práce v Třebíči bylo na konci školního roku 2009/2010 evidováno 
na úřadu práce pouze devět absolventů naší školy. Vzhledem k počtu absolventů a v porovnání 
s ostatními třebíčskými školami můžeme  s touto skutečností spokojeni. 
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5. 1 Studijní výsledky za školní rok 2007/2008 

 
 5. 1. 1 Obor vzd ělání: ve řejnosprávní činnost (68-43-M/001) 

 
Prosp ěch Označení třídy Po čet žáků 

vyznamenání prospělo neprospělo 
Celkový pr ůměr 

1.VS 27 0 26 1 2,726 
2.VS 29 0 24 5 2,516 
3.VS 25 0 24 1 2,661 
4.VS 28 0 28 0 2,719 
1.DV 15 4 9 2 2,076 
2.DV 20 0 16 4 2,894 
3.DV 16 0 12 4 2,811 
4.DV 20 0 19 1 2,683 
5.DV 11 1 10 0 2,227 
 

  
 5. 1. 2 Obor vzd ělání: truhlá ř (33-56-H/001) 

  
Prosp ěch Označení třídy Po čet žáků 

vyznamenání prospělo neprospělo 
Celkový pr ůměr 

1.TR 6 0 4 2 2,787 
2.TR 7 0 6 1 2,956 
3.TR 7 0 7 0 2,461 
 

 
 5. 1. 3 Obor vzd ělání: podnikání (64-41-L/524) 
 

Prosp ěch Označení třídy Po čet žáků 
vyznamenání prospělo neprospělo 

Celkový pr ůměr 

1.PD 24 0 22 2 2,635 
 
 
 5. 1. 4 Výsledky maturitních a záv ěrečných zkoušek 

 
Prospěch Označení třídy Počet žáků 

vyznamenání prospělo neprospělo 
Celkový průměr 

4.VS (maturita) 28 5 23 0 - 
5.DV (maturita) 11 3 8 0 - 
3.TR (ZZ) 7 4 3 0 - 
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5. 2 Studijní výsledky za školní rok 2008/2009 

 
 5. 2. 1 Obor vzd ělání: ve řejnosprávní činnost (68-43-M/001)  

 
Prosp ěch Označení třídy Po čet žáků 

vyznamenání prospělo neprospělo 
Celkový pr ůměr 

1.VS 24 1 17 6 2,722 
2.VS 29 0 27 2 2,757 
3.VS 27 0 25 2 2,989 
4.VS 23 0 23 0 2,602 
1.DV 15 0 9 6 2.545 
2.DV 17 4 9 4 2,006 
3.DV 21 1 16 4 2,758 
4.DV 14 0 14 0 2,864 
5.DV 20 0 17 3 2,440 
 

 
 5. 2. 2 Obor vzd ělání: truhlá ř (33-56-H/001) 
 

Prosp ěch Označení třídy Po čet žáků 
vyznamenání prospělo neprospělo 

Celkový pr ůměr 

1.TR 6 1 4 1 2,897 
2.TR 6 0 6 0 2,458 
3.TR 5 1 3 1 2,618 
 

 
 5. 2. 3 Obor vzd ělání: podnikání (64-41-L/524) 

 
Prosp ěch Označení třídy Po čet žáků 

vyznamenání prospělo neprospělo 
Celkový pr ůměr 

2.PD 22 0 21 1 2,775 
 

 
5. 2. 4 Výsledky maturitních a záv ěrečných zkoušek 

 
Prosp ěch Označení třídy Po čet žáků 

vyznamenání prospělo neprospělo 
Celkový pr ůměr 

4.VS (maturita) 23 4 19 0 - 
5.DV (maturita) 17 3 14 0 - 
2.PD 22 3 19 0 - 
3.TR (ZZ) 4 2 2 0 - 
 
 

Grafické vyjád ření studijních výsledk ů denního studia oboru ve řejnosprávní činnost za 
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5. 3 Studijní výsledky za školní rok 2009/2010 
 
 5. 3. 1 Studijní výsledky oboru ve řejnosprávní činnost (68-43-M/01) – ŠVP 
 

Prosp ěch Označení třídy Po čet žáků 
vyznamenání prospělo neprospělo 

Celkový pr ůměr 

1.VS 34 0 31 3 2,932 
1.DV 23 1 11 11 2,229 

 
 

 5. 3. 2 Studijní výsledky oboru ve řejnosprávní činnost (68-43-M/001) 
 

Prosp ěch Označení třídy Po čet žáků 
vyznamenání prospělo neprospělo 

Celkový pr ůměr 

2.VS 22 1 18 3 2,306 
3.VS 28 0 23 2 2,771 
4.VS 25 1 23 1 2,604 
2.DV 12 1 8 3 2,282 
3.DV 17 5 8 4 1,730 
4.DV 18 1 13 4 2,618 
5.DV 18 0 14 4 2,486 
 
 

5. 3. 3 Obor vzd ělání: truhlá ř (33-56-H/01) – ŠVP 
 

Prosp ěch Označení třídy Po čet žáků 
vyznamenání prospělo neprospělo 

Celkový pr ůměr 

1.TR 7 0 4 3 2,625 
 
 

5. 3. 4 Obor vzd ělání: truhlá ř (33-56-H/001) 
 

Prosp ěch Označení třídy Po čet žáků 
vyznamenání prospělo neprospělo 

Celkový pr ůměr 

2.TR 7 2 4 1 2,523 
3.TR 8 1 7 0 2,386 

 
 

5. 3. 5 Obor vzd ělání: podnikání (64-41-L/524) 
 

Prosp ěch Označení třídy Po čet žáků 
vyznamenání prospělo neprospělo 

Celkový pr ůměr 

1.PD 19 1 16 2 2,898 
 
 

5. 3. 6 Výsledky maturitních a záv ěrečných zkoušek 
 

Prosp ěch Označení třídy Po čet žáků 
vyznamenání prospělo neprospělo 

Celkový pr ůměr 

4.VS (maturita) 24 2 20 2 - 
5.DV (maturita) 14 1 12 1 - 
3.TR (ZZ) 8 1 7 0 - 
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Vysvětlivky: 
VS – veřejnosprávní činnost denní studium, DV – veřejnosprávní činnost dálkové studium, PD – 
podnikání (nástavbové studium), TR – denní studium oboru truhlář, ZZ – závěrečné zkoušky. 

 
 

 
5. 4.  Mikrosonda HELP 1 

 
 
Na podzim 2009 jsme se jako škola zúčastnili výzkumného šetření Mikrosonda HELP 1. Tohoto 
šetření se zúčastnili žáci 4. ročníku denního studia a 5. ročníku dálkového studia oboru 
veřejnosprávní činnost.  
Výsledky Mikrosondy HELP 1viz tabulka: 
 
 
 
Průměrné procentní skóre dosažené... 
 
 ANJ CJL MAT NJ RJ 
Žáky p říslušného 
oboru naší školy 63 59 32 45  

Žáky p říslušné 
skupiny obor ů všech 
škol 

65 56 36 56 70 

Žáky všech obor ů 
všech škol 56 52 33 47 58 

      
Počet hodnocených 
žáků naší školy 20 32 33 12  

 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že studenti naší školy prokázali nejlepší znalosti z anglického 
jazyka a následně z jazyka českého. Naopak nejslabší znalosti mají žáci v předmětu 
matematika. 
Celkově se naše  škola  umístila  průměrně  jak  v  porovnání se žáky skupiny oborů tak se žáky 
všech oborů všech škol.
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6. Řízení školy 
 
  
Vedení školy má vypracovaný plán dalšího rozvoje, se kterým jsou na 
pedagogických radách a provozních poradách průběžně seznamováni 
jednotliví pracovníci školy, podobně jako s dalšími pokyny a úkoly stanovenými 
ředitelkou školy. Našim hlavním cílem je vedle klasických vzdělávacích aktivit 
vytvořit ve škole Centrum celoživotního vzdělávání, které je dostupné 
celodenně nejenom žákům školy, ale i celé veřejnosti. Jako významný mezník 
pro tento cíl se jeví konec roku 2005, kdy se nám podařilo získat finanční 
prostředky z Evropského sociálního fondu pro pilotní ověření programu 
„Pomoc pramení z porozumění“.  
 
Dalším důležitým úkolem organizace je vzdělávání pedagogů, které se zaměřuje jednak na 
zvládnutí moderních forem vyučování a rovněž na získání znalostí a dovedností k úspěšnému 
zvládnutí připravovaných státních maturit. Školení jiného druhu a další průběžné vzdělávání 
bylo umožněno všem pracovníkům, kteří projevili zájem, a bude tomu tak i v budoucnu. 
 
Naším cílem je také oprostit učitele od zbytečné administrativní činnosti, aby převážnou část 
svého času mohli věnovat výuce a přípravě na ni. S tím souvisí vypracování jednotného 
postupu při vedení pedagogické dokumentace, která je v současnosti vedena výhradně 
elektronicky „z jednoho centra“. 
 
Od školního roku 2009/2010 se vedení školy zaměřilo na kontrolní činnost průběhu vyučování, 
posuzování moderních výukových metod zaváděných do vyučování, plnění školních 
vzdělávacích programů a také vlastní hodnocení školy. Vlastní hodnocení školy realizujeme 
pomocí evaluačních dotazníků, které jsou určeny nejenom pro učitele, třídní učitele ale i pro 
žáky a jejich rodiče. Evaluační dotazník  (vzor viz příloha č. 4) je rozdělen do tří částí: 

a) Program školy, podmínky a průběh vzdělávání 
b) Podpora školy 
c) Výsledky vzdělávání  

Postupně se také předpokládá posílení pravomocí předsedů jednotlivých předmětových komisí i 
třídních učitelů (hodnocení žáků, návrhy kázeňských opatření). 
 
Na propagaci školy se vedle vedení školy podíleli i ostatní pedagogičtí pracovníci. Prezentace 
školy probíhá každoročně na veletrhu vzdělávání DIDACTA, který žákům 9. ročníků 
zprostředkovává informace o středních školách na Třebíčsku. Škola také zajišťuje fungování 
Studentského parlamentu města Třebíče a zajišťuje vydávání časopisu Rozhraní. 
Dále jsou k propagaci využívána regionální média a atlas školství. Propagační letáčky, které si 
tvoří sama škola, jsou každoročně před Vánocemi rozesílány  všem žákům 9. ročníků 
regionálních základních škol. 
 
Velkým úspěchem školního roku 2009/2010 bylo spuštění nových webových stránek na 
www.ssos-sou.cz. Tyto stránky si vedení školy spravuje samo, informace na nich jsou 
každodenně aktualizovány. Žáci a jejich zákonní zástupci mají možnost se  prostřednictvím 
těchto stránek pomocí vlastního loginu a hesla pravidelně informovat o prospěchu, absenci, 
rozvrhu a jeho změnách. 
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7. Úroveň výsledk ů práce školy 
 
 
Výsledky práce školy jsou určovány propojením ekonomických a pedagogických podmínek, 
které je škola schopna zajistit. Ekonomické zdroje pro nás představují dotace ze státního 
rozpočtu, školné a prostředky z realizovaných kurzů a seminářů nejenom pro studenty školy, 
ale i pro širokou veřejnost a až doposud nám umožnily funkční chod školy, která vždy 
hospodařila s vyrovnaným rozpočtem (viz příloha č. 3). Pedagogická činnost tedy nebyla ve 
sledovaném období z provozních ani jiných důvodů narušena.  
 
Přestože se studijními výsledky některých našich současných studentů nemůžeme být 
rozhodně spokojeni, lze konstatovat, že naše škola si udržuje stále dobrou úroveň. O 
absolventy školy s maturitní zkouškou je zájem nejen ve státní správě a samosprávě, ale i 
v soukromém sektoru. Kladně jsou hodnoceni studenti oboru veřejnosprávní činnost také 
během odborné praxe, kterou vykonávají v průběhu studia ve 2., 3. a 4. ročníku (od 1. 9. 2009 
absolvují dle ŠVP týdenní praxi i žáci prvního ročníku).  
Absolventi učebního oboru truhlář mají rovněž velmi dobré uplatnění, zejména v podniku DVD 
Jaroměřice nad Rokytnou, kam předtím docházeli na odborný výcvik. Ačkoli nejsme institucí 
primárně zaměřenou k přípravě studentů na vysokoškolské studium, neustále roste počet žáků 
hlásících se na vysoké školy i jejich úspěšnost při přijímacím řízení. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že naše škola si vybudovala dobrou pozici mezi středními školami 
na Třebíčsku a její absolventi zúročí své  znalosti a dovednosti jak v pracovním procesu tak při 
dalším studiu. 
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Seznam p říloh:  
 
 
č. 1 – Harmonogram činností ve školních letech 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010 
 
č. 2 – Přehled možností mimoškolních volnočasových aktivit za školní roky 20072008,  
          2008/2009 a 2009/2010 
 
č. 3 – Hospodaření školy za školní roky 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010 
 
č. 4 – Vlastní hodnocení školy (dotazník) 
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Příloha č. 1 
 
Harmonogram školního roku 2007/2008 – I. pololetí  
 
 

od   do        

27.8.07 - 31.8.07 po - pá Přípravný týden 

3.9.07     po     První vyučovací den 

4.9.07     út     Zahájení výuky dálkového studia  1.DVS, 5.DVS 

5.9.07 - 7.9.07 st - pá Adaptační seminář 1.VS, 1.TR - RS Nesměř 

6.9.07     čt     Zahájení výuky dálkového studia 2.DVS, 3.DVS, 4.DVS 

11.9.07     út     Náhradní termín: Maturita ústní , Závěrečné zkoušky 

21.9.07     pá     Den bez aut (studentský parlament) 

28.9.07     pá     Státní svátek 

1.10.07     po     Dny zdraví - Fórum 

15.10.07 - 26.10.07 po - pá Povinná praxe 4.VS 

23.10.07   24.10.07 út   st Didacta 2007 - veletrh vzdělávání - SPŠ technická 

25.10.07 - 26.10.07 čt - pá Podzimní prázdniny 

28.10.07     ne     Státní svátek 

29.10.07   31.10.07 po   st Výcvik sociálních dovedností 2.VS 

13.11.07     út     Bijásek - Goyovy přízraky - 2.VS, 3.VS, 4.VS 

14.11.07     st     Pedagogická rada I. čtvrtletí - účast všech pedagogů nezbytná 

21.11.07     st     Schůzka rodičů 

17.11.07     so     Státní svátek 

18.12.07     út     Bijásek - Pravidla lži - 2.VS, 3.VS, 4.VS 

21.12.07     pá     Konec vyučování 

22.12.07 - 2.1.08 so - st Vánoční prázdniny 

3.1.08     čt     Začátek výuky roku 2008 

15.1.08     út     Bijásek - Grbavica - 2.VS, 3.VS, 4.VS 

22.1.08     út     do 12:00 hod. napsat všechny známky do výkazu !!!  

23.1.08     st     Pedagogická rada - klas. I. pololetí - účast všech pedagogů nezbytná 

26.1.08   2.2.08 so   so Lyžařský výcvik 

31.1.08     čt     Ukončení prvního pololetí - vydání výpisů z vysvědčení 
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Harmonogram školního roku 2007/2008 – II. pololetí  
 
 

 
 

1.2.08     pá     Pololetní jednodenní prázdniny 

26.1.08 - 2.2.08 so - so Lyžařský výcvik 

19.2.08     út     Bijásek - Kladivo na čarodějnice - 2.VS, 3.VS, 4.VS 

10.3.08 - 16.3.08 po - ne Jarní prázdniny 

20.3.08   21.3.08 čt   pá Velikonoční prázdniny 

24.3.08     po     Pondělí velikonoční 

3.4.08     čt     Maturitní písemná práce z CJL - 4.VS, 5.DVS 

18.4.08     pá     Den Země 

9.4.08 - 11.4.08 st - pá Intenzivní jazykový kurz - 2.VS 

14.4.08     po     Pedagogická rada III. čtvrtletí - účast všech pedagogů nezbytná 

16.4.08     st     Schůzka rodičů 

21.4.08     po     Přijímací řízení do prvních ročníků I.kolo 

23.4.08     st     Praktická maturitní zkouška 5.DVS  

24.4.08 - 25.4.08 čt - pá Praktická maturitní zkouška  4.VS 

1.5.08     čt     Státní svátek 

5.5.08   7.5.08 po   st Mediální komunikace - 3.VS 

8.5.08     čt     Státní svátek 

12.5.08     po     Přijímací řízení do prvních ročníků II.kolo 

19.5.08 - 6.6.08 po - pá Povinná praxe 3.VS  

21.5.08     st     Pedagogická rada-klasifikace 4.VS, 5.DVS a 3.TR 

26.5.08 - 13.6.08 po   pá Povinná praxe 2.VS   

26.5.08 - 30.5.08 po - pá Přípravný týden k maturitám 4.VS 

2.6.08 - 5.6.08 po - čt Ústní maturity 4.VS 

3.6.08     út     Písemky ZZ - 3.TR 

4.6.08 - 6.6.08 st - pá Praktická ZZ - 3.TR 

6.6.08 - 9.6.08 pá - po Ústní maturity 5.DVS 

10.6.08     út     Výkaz V 5-01 (počty přihlášených a přijatých do 1. ročníku - denní) 

9.6.08 - 11.6.08 po - st Volno před ústní závěrečnou zkouškou 

12.6.08     čt     Ústní ZZ - 3.TR 

20.6.08     pá     do 12:00 hod. napsat všechny známky do výkazu !!!  

23.6.08     po     Pedagogická rada II. pololetí - účast všech pedagogů nezbytná 

23.6.08 - 26.6.08 po - čt Odborné exkurze 

27.6.08     pá     Ukončení školního roku, vydání vysvědčení 

30.6.08 - 4.7.08 po - pá Dokončení dokumentace 
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Harmonogram školního roku 2008/2009 – I. pololetí  
 
 
  ZÁŘÍ 2008 
Po 1. 1.VS, 1.TR - Adaptační seminář 
Út 2. 1.VS, 1.TR - Adaptační seminář 
St 3. 1.VS, 1.TR - Adaptační seminář 
Po 8. Provozní porada – 13:00 hodin 
St 10. Opravná maturitní zkouška                       Zasedání SPMT 
Pá 19. Kino – Mácha „Máj“ 
Po 22. Den bez aut 
Po 29. Provozní porada – 13:00 hodin 
   
  ŘÍJEN 2008 
Po 6. Den Zdraví 
St 8. Zasedání SPMT 
St 15. Didacta – SPŠ technická 
Čt 16. Didacta – SPŠ technická 
Po 20. 4.VS - praxe 
Út 21. 4.VS – praxe, 1.VS, 2.VS, 3.VS – Bijásek „Občan Havel“ (119 min) 
St 22. 4.VS - praxe 
Čt 23. 4.VS - praxe 
Pá 24. 4.VS - praxe 
Po 27. Podzimní prázdniny 
Út 28. Podzimní prázdniny 
St 29. Podzimní prázdniny 
Čt 30. 4.VS - praxe 
Pá 31. 4.VS - praxe 
   
  LISTOPAD 2008 
Po 3. 2.VS – výcvik soc. dovedností               Provozní  porada - 13:00 hodin 
Út 4. 2.VS – výcvik soc. dovedností 
St 5. 2.VS – výcvik soc. dovedností 
St 12. Pedagogická  rada - 13:00 hodin, zasedání SPMT 
Po 17. Státní svátek 
Út 18. 1.VS, 2.VS, 3.VS, 4.VS – Bijásek „Důkaz“ (97 min) 
St 19. Schůzka rodičů – 16:00 hodin 
   
  PROSINEC 2008 
Po 1. Provozní porada – 13:00 hodin 
St 3. Zasedání SPMT 
Út 16. 1.VS, 2.VS, 3.VS, 4.VS – Bijásek „USA versus John Lenon“ (96 min) 
Po 22. Vánoční prázdniny  (22. 12. 2008 – 4. 1. 2009) 
   
  LEDEN 2009 
5. Po Zahájení výuky, provozní porada ve 13:00 hodin 
9. Pá Ples 4.VS - Fórum 
20. Út 1.VS, 2.VS, 3.VS, 4.VS – Bijásek „Kurz negativního myšlení“ (79 min) 
21. St známky do 12:00 hodin do Bakaláře 
23. Pá Pedagogická rada I. pololetí – 13:00 hodin 
24. So 1.VS, 1.TR – lyžařský výcvik 
25. Ne 1.VS, 1.TR – lyžařský výcvik 
26. Po 1.VS, 1.TR – lyžařský výcvik 
27. Út 1.VS, 1.TR – lyžařský výcvik 
28. St 1.VS, 1.TR – lyžařský výcvik 
29. Čt 1.VS, 1.TR – lyžařský výcvik                         Ostatní - vydání výpisů z vysvědčení 
30. Pá 1.VS, 1.TR – lyžařský výcvik                         Pololetní prázdniny 
31. So 1.VS, 1.TR – lyžařský výcvik 
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Harmonogram školního roku 2008/2009 – II. pololetí  
 
  ÚNOR 2009 
Po 2. Jarní prázdniny 
Út 3. Jarní prázdniny 
St 4. Jarní prázdniny 
Čt 5. Jarní prázdniny 
Pá 6. Jarní prázdniny 
Po 9. Provozní porada – 13:00 hodin 
Út 17. 1.VS, 2.VS, 3.VS, 4.VS – Bijásek „Ďáblova dílna“ (98 min) 
   
  BŘEZEN 2009 
Po 2. Provozní porada – 13:00 hodin 
Út 17. 1.VS, 2.VS, 3.VS, 4.VS – Bijásek „Náš vůdce“ (101 min) 
   
  DUBEN 2009 
Út 7. 4.VS, 2.PD, 5.DVS – písemná maturitní zkouška z českého jazyka 
St 8. Pedagogická rada + provozní porada – 13:00 hodi n 
Čt 9. Velikonoční prázdniny 
Pá 10. Velikonoční prázdniny 
Po 13. Pondělí velikonoční 
St 15. 2.VS – Jazykový kurz 
Čt 16. 2.VS – Jazykový kurz 
Pá 17. 2.VS – Jazykový kurz 
Po 20. 4.VS – praktická MZ                  I. kolo přijímacích zkoušek 
Út 21. 4.VS – praktická MZ 
St 22. 5.DS – praktická MZ                 Schůzka rodičů v 16:00 hodin 
Čt 23. 2.PD – praktická MZ 
Pá 24. 2.PD – praktická MZ 
   
  KVĚTEN 2009 
Pá 1. Státní svátek 
Po 4. Provozní porada – 13:00 hodin 
Út 5. 3.VS – Mediální komunikace        II. kolo přijímacích zkoušek 
St 6. 3.VS – Mediální komunikace 
Čt 7. 3.VS – Mediální komunikace 
Pá 8. Státní svátek 
Po 18. Slovinsko, 3.VS – praxe              Pedagogická rada 4.VS, 5.DVS 
Út 19. Slovinsko, 3.VS – praxe 
St 20. Slovinsko, 3.VS – praxe 
Čt 21. Slovinsko, 3.VS – praxe 
Pá 22. Slovinsko, 3.VS – praxe 
Po 25. 3.VS, 2.VS – praxe               4.VS – přípravný týden         Pedagogická rada 2.PD, 3.TR 
Út 26. 3.VS, 2.VS – praxe               4.VS – přípravný týden 
St 27. 3.VS, 2.VS – praxe               4.VS – přípravný týden 
Čt 28. 3.VS, 2.VS – praxe               4.VS – přípravný týden 
Pá 29. 3.VS, 2.VS – praxe               4.VS – přípravný týden 
   
  ČERVEN 2009 
Po 1. 3.VS, 2.VS – praxe      4.VS – ústní MZ       2.PD – přípr. týden       3.TR – písemná ZZ 
Út 2. 3.VS, 2.VS – praxe      4.VS – ústní MZ       2.PD – přípr. týden       3.TR – praktická ZZ 
St 3. 3.VS, 2.VS – praxe,     4.VS – ústní MZ       2.PD – přípr. týden       3.TR – praktická ZZ 
Čt 4. 3.VS, 2.VS – praxe      5.DS – ústní MZ       2.PD – přípr. týden,      3.TR – praktická ZZ 
Pá 5. 3.VS, 2.VS – praxe      5.DS – ústní MZ       2.PD – přípr. Týden      3.TR – volno před ZZ 
Po 8. 2.VS – praxe                2.PD – ústní MZ      3.TR – volno před ZZ 
Út 9. 2.VS – praxe                2.PD – ústní MZ      3.TR – volno před ZZ 
St 10. 2.VS – praxe                2.PD – ústní MZ      3.TR – volno před ZZ 
Čt 11. 2.VS – praxe                3.TR – ústní ZZ 
Pá 12. Slavnostní vyřazení absolventů 
Po 22. Odborné exkurze (lze využít termín od 25. – 29. června) 
St 24. Pedagogická rada ve 13:00 hodin (známky do úte rý 23. 6. do 12:00 do Bakalá ře!) 
Út 30. Závěr školního roku, vydání vysvědčení 
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Harmonogram školního roku 2009/2010 – I. pololetí  
 
  ZÁŘÍ 2009 
St 2 1.VS, 1.TR - Adaptační seminář 
Čt 3. 1.VS, 1.TR - Adaptační seminář 
Pá 4. 1.VS, 1.TR - Adaptační seminář 
Po 7. Pracovní porada – 14:00 hodin 
St 9. Opravná maturitní zkouška – 14:00 hodin                      
Čt 10. Opravná písemná ZZ – 8:00 hodin 
Pá 25. Zveřejnění seznamu literárních děl pro maturitní ročníky 
Po 28. Státní  svátek 
   
  ŘÍJEN 2009 
Po 5. Pracovní porada 14:00 hodin 
Út 20. Bijásek 1.VS, 2.VS, 3.VS – Něco z Alenky, Exkurze do Štrassburku 
St 21. Didacta – SPŠ technická 
Čt 22. Didacta – SPŠ technická 
Po 26. 4.VS – praxe 
Út 27. 4.VS - praxe 
St 28. Státní  svátek 
Čt 29. Podzimní prázdniny 
Pá 30. Podzimní prázdniny 
   
  LISTOPAD 2009 
Po 2. 4.VS – praxe, Pracovní porada 14:00 hodin 
Út 3. 4.VS – praxe 
St 4. 4.VS – praxe 
Čt 5. 4.VS – praxe 
Pá 6. 4.VS – praxe 
Pá 13. Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce – 4.VS, 5.DVS 
Út 17. Státní svátek 
St 18. Výcvik sociálních dovedností – 2.VS, klasifikační porada I. čtvrtletí 14:00 hodin 
Čt 19. Výcvik sociálních dovedností – 2.VS 
Pá 20. Výcvik sociálních dovedností – 2.VS 
Út 24. Bijásek 1.VS, 2.VS, 3.VS, 4.VS – Děti noci 
St 25. Schůzka rodičů – 16:00 hodin 
Po 30. Pracovní porada 14:00 hodin 
   
  PROSINEC 2009 
Út 15. Bijásek 1.VS, 2.VS, 3.VS, 4.VS – Edith Piaf 
St 23. Vánoční prázdniny  (23. 12. 2008 – 3. 1. 2009) 
   
  LEDEN 2010 
Po 4. Zahájení výuky, Pracovní porada ve 14:00 hodin 
Út 19. Bijásek 1.VS, 2.VS, 3.VS, 4.VS - Valkýra 
Čt 21. známky do 12:00 hodin do Bakaláře 
Pá 22. Klasifikační porada I. pololetí 13:00 hodin 
So 23. 1.VS, 1.TR – lyžařský výcvik 
Ne 24. 1.VS, 1.TR – lyžařský výcvik 
Po 25. 1.VS, 1.TR – lyžařský výcvik 
Út 26. 1.VS, 1.TR – lyžařský výcvik 
St 27. 1.VS, 1.TR – lyžařský výcvik 
Čt 28. 1.VS, 1.TR – lyžařský výcvik, Ostatní - vydání výpisů z vysvědčení 
Pá 29. 1.VS, 1.TR – lyžařský výcvik, Pololetní prázdniny 
So 30. 1.VS, 1.TR – lyžařský výcvik 
  Maturitní generálka 
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Harmonogram školního roku 2009/2010 – II. pololetí  
 
 
  ÚNOR 2010 
Po 1. Pracovní porada 14:00 hodin 
Po 8. Jarní prázdniny 
Út 9. Jarní prázdniny 
St 10. Jarní prázdniny 
Čt 11. Jarní prázdniny 
Pá 12. Jarní prázdniny 
Út 16. Bijásek 1.VS, 2.VS, 3.VS, 4.VS – Petrolejové lampy 
   
  BŘEZEN 2010 
Po 1. Pracovní porada – 14:00 hodin 
Po 15. Odevzdání přihlášek k dennímu studiu 
Út 16. Bijásek 1.VS, 2.VS, 3.VS, 4.VS – Mlčení Lorny 
Pá 19. Odevzdání přihlášek k dálkovému studiu 
   
  DUBEN 2010 
Čt 1. Velikonoční prázdniny 
Pá 2. Velikonoční prázdniny 
Po 5. Pondělí velikonoční 
St 8. Klasifikační porada III. čtvrtletí – 14:00 hodin 
Po 12. Didaktické testy a písemné práce – maturitní zkoušky 4.VS, 5.DVS 
Út 13. Didaktické testy a písemné práce – maturitní zkoušky 4.VS, 5.DVS 
St 14. Didaktické testy a písemné práce – mat. zkoušky 4.VS, 5.DVS    Schůzka rodičů 17:00 h 
Čt 15. Didaktické testy a písemné práce – maturitní zkoušky 4.VS, 5.DVS 
Pá 16. Didaktické testy a písemné práce – maturitní zkoušky 4.VS, 5.DVS 
St 21. Jazykový kurz - 2.VS 
Čt 22. Jazykový kurz - 2.VS     Rozeslání rozhodnutí o přijetí ke studiu 
Pá 23. Jazykový kurz - 2.VS 
St 28. Kurz Mediální komunikace - 3.VS 
Čt 29. Kurz Mediální komunikace - 3.VS 
Pá 30. Kurz Mediální komunikace - 3.VS 
  KVĚTEN 2010 
Po 3. Pracovní porada 14:00 hodin 
St 5. Praktická MZ 4.VS 
Čt 6. Praktická MZ 4.VS 
Pá 7. Praktická MZ 5.DVS 
St 19. Klasifikační porada pro 4.VS a 5.DVS 
Pá 21. Vydání vysvědčení 4.VS  
Po 24. 4.VS – přípravný týden, Praxe 2.VS, 3.VS 
Út 25. 4.VS – přípravný týden, Praxe 2.VS, 3.VS          
St 26. 4.VS – přípravný týden, Klasifikační a pracovní porada pro 3.TR, Praxe 2.VS, 3.VS 
Čt 27. 4.VS – přípravný týden, Vydání vysvědčení 5.DVS, Praxe 2.VS, 3.VS 
Pá 28. 4.VS – přípravný týden, Praxe 2.VS, 3.VS 
Po 31. Ústní zkoušky a zkoušky profilové části 4.VS, praxe 1.VS, 2.VS, 3.VS 
   
  ČERVEN 2010 
Út 1. Ústní zkoušky a zkoušky profilové části 4.VS, 3.TR– písemná ZZ, praxe 1.VS,2.VS,3.VS 
St 2. Ústní zkoušky a zkoušky profilové části 4.VS, 3.TR–praktická ZZ, praxe 1.VS,2.VS,3.VS 
Čt 3. Ústní zkoušky a zkoušky profilové části 5.DS, 3.TR–praktická ZZ, praxe 1.VS,2.VS,3.VS 
Pá 4. Ústní zkoušky a zkoušky profilové části 5.DS, 3.TR–praktická ZZ, praxe 1.VS,2.VS,3.VS 
Po 7. 3.TR – volno před ZZ, Praxe 2.VS, 3.VS 
Út 8. 3.TR – volno před ZZ, Praxe 2.VS, 3.VS 
St 9. 3.TR – volno před ZZ, Praxe 2.VS, 3.VS 
Čt 10. 3.TR – ústní ZZ + předání výučních listů, Praxe 2.VS, 3.VS 
Pá 11. Praxe 2.VS, 3.VS 
Čt 24. Známky do Bakaláře do 18:00 hodin 
Pá 25. Slavnostní vyřazení absolventů, Podání přihlášek k opravné MZ 
Po 28. Klasifikační porada II. pololetí – 14:00 hodin 
  Odborné exkurze (lze využít termín od 23. – 29. června) 
St 30. Závěr školního roku, vydání vysvědčení 
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Příloha č. 2 

 
Přehled možností mimoškolních a volno časových aktivit 

pro školní rok 2007/2008 
 

Školní studentský parlament        
- schází se 1x měsíčně o velké přestávce v zasedací místnosti 
- zabývá se připomínkami, návrhy a náměty žáků a pedagogů vztahující se k chodu školy 

 
        Rozhraní – časopis t řebíčských škol                  
                                   

 
-     redakční rada se schází 1x za 14 dní v počítačové učebně naší školy 
- je složená ze zájemců z třebíčských základních a středních škol 
- časopis ve  školním roce 2004/2005 zvítězil v celostátní soutěži Freinet 2005 a byl 

vyhlášen jako nejlepší projekt v programu Prevence kriminality 
- internetové Rozhraní najdete na www.rozhrani.com 
- naučíte se také samostatně pracovat s publikačním systémem  

 
Studentský parlament m ěsta Třebíče   
www.studentsky-parlament.com  
cena:  zdarma 

- zasedání se konají 1x měsíčně na MěÚ v Třebíči, jsou 
v něm zastoupeny všechny třebíčské základní a střední 
školy, spolupracuje s orgány  státní správy, městským 
zastupitelstvem, vedením škol, KVIZem apod.  

- během roku se účastní nebo pořádá různé vzdělávací i 
zábavné akce  

- byl nominován do celostátní soutěže „TOPREGION“ a za 
rok 2004 byl vyhlášen jako nejlepší projekt v grantovém 
programu Ostatní projekty pro Zdravé město 

                                                 -    možnost samostatné práce s publikačním systémem 
 
Debatní liga          

- možnost zapojit se do řad nejenom třebíčských debatérů 
- debata má v demokratické tradici životně důležitou roli, je to aktivita, která si klade za cíl 

nacházet odpovědi na důležité společenské otázky 
- chápeme ji spíše jako hodnotný a náročný intelektuální trénink 
- přispívá k rozvoji komunikačních schopností a osobnosti jako celku 
 

Společenskov ědní seminá ř      
- určeno  pro studenty třetích a čtvrtých ročníků popř. nástavbového studia, kteří se chtějí 

připravit na přijímací zkoušky na vysoké školy 
- po přihlášení se stává povinný, neboť je uváděn na vysvědčení 
- 1x týdně 1 hodina nebo 1x za 14 dní 2 hodiny (pondělí) 

 
Studentská spole čnost                   
cena:  50,-- Kč/osobu  

- určeno pro studenty třetích ro čníků, kteří se založením 
vlastní  
firmy se učí prakticky podnikání 

- součástí je provozování občerstvení v budově školy 
- v případě přihlášení se stává povinou, neboť je uváděna na vysvědčení 
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Časopis STUDENT-IN       
- časopis určen studentům středních škol, kde získáte mnoho informací o studiu na vysokých 
školách včetně jejich přehledu, o možnostech studijních i pracovních pobytů v zahraničí apod. 
     
Předváno ční Vídeň                 
     -    termín 1. nebo 8. prosince 2006                              
     -    jarmark, památky, koncerty – dle vlastního zájmu 
 
Strassburk – návšt ěva Evropského parlamentu   
 cena:  cca 1.600,-- Kč 
- Prohlídka Evropského parlamentu s odborným výkladem   
a besedou s europoslancem. Prohlídka města. 
 
Mnichov         
Hlavní město Bavorska s návštěvou automobilky BMW 

- Mariánské náměstí – zvonkohra  se 43 zvony,  
návštěva rezidence rodu Wittelsbachů Residenzmuseum,  
návštěva olympijského areálu , výjezd na Olympia-Turm,  
možnost návštěvy podmo řského akvária  Sea Life Center 
 
Teenager ś club          
- aktivita občanského sdružení Společnost přátel vzdělávání,  
které bylo založeno při naší škole 
Aktivity (vyberte si kteroukoliv z nabízených aktiv it) 
a) Angličtina hrou  středa 1x za 14 dní (14:30 – 16:00 
hodin) 
b) Interaktivní němčina  středa 1x za 14 dní (14:30 – 
16:00 hodin) 
c) Rukodělné činnosti  úterý 1x měsíčně    (14:30 – 17:00 
hodin) 
d) Stolní a společenské hry pátek 1x měsíčně   (15:00 – 18:00 hodin) 
 
Europass           
- určeno pro 4. ročníky VS a 3. ročníky TR 
Europass je soubor dokumentů, které usnadňují transparentnost  
kvalifikací a kompetencí a zlepšují tak profesní a studijní mobilitu  
na evropském trhu práce. Škola zajišťuje jeden z nich, a to dodatek 
k osvědčení – v českém a anglickém jazyce (resp. německém) 
 
Europass tvoří 5 dokumentů – životopis, jazykový pas, mobilita, dodatek k diplomu a dodatek 
k osvědčení (maturitnímu vysvědčení) 
 
Tvoř a raduj se      
- semináře zaměřené na rukodělné činnosti dle náročnosti materiálu  
Drátování    11. září 2007 v 16:00 hodin 
Pedig    9. října 2007 v 16:00 hodin 
Ubrousková technika  6. listopadu v 16:00 hodin 
Aranžování   27. listopadu v 16.00 hodin 
Mramorování   11. prosince v 16:00 hodin 
 
Unie Roska          
- společné programy pro studenty a lidi nemocné roztroušenou 
sklerozou 
Studenti pracují s těmito lidmi jako asistenti při různých aktivitách. 
Termíny setkání:   26. září 2007  17. října 2007  12. prosince 
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Přehled možností mimoškolních a volno časových aktivit 

pro školní rok 2008/2009 
 
Jazykové kurzy:  
Anglický jazyk  (2 hodiny týdn ě - osvědčení)     Lektor: Mgr. Eva Havlenová 

a) začátečníci    c) příprava k maturitě - konverzace 
b) mírně pokročilí 

 
Německý jazyk  (2 hodiny týdn ě - osvědčení)        Lektor: Mgr. Vladimíra Kopá čková 

a) začátečníci    c) příprava k maturitě - konverzace 
b) mírně pokročilí 

 
Ruský jazyk  (2 hodiny týdn ě - osvědčení)                     Lektor: Mgr. Markéta Lošák ová 

a) začátečníci 
b) mírně pokročilí a pokročilí 

 
 
Počítačové kurzy:  
Excel pokro čilí            (září 2008 - prosinec 2008, výstup – osv ědčení o absolvování) 
 

1. Databáze, kontingenční tabulky  2. Textové funkce 
3. Vyhledávací funkce, indexové funkce 4. Složitější příklady  
5. Propojování oblastí, listů, souborů  6. Propojení s ostatními produkty     

         Microsoft Office 
 
Power Point            (prosinec 2008 - b řezen 2009, výstup – osv ědčení o absolvování) 
 

Snímek, rozvržení, řazení, zobrazení  Grafická úprava-předlohy, animace,  
Vkládání objektů     Promítání prezentace 
Grafy, diagramy     Styly ve Wordu 
Vytvoření prezentace z dokumentu ve Wordu 
 

Grafika, digitální fotografie  
(březen 2009 - červen 2009, výstup – osv ědčení o absolvování) 
 

Kreslící nástroje     Vrstvy 
Nástroje pro výběr    Úpravy fotografií,  program Irfanview 

 
 
Společensko v ědní vzd ělávání:  
Společensko-v ědní seminá ř  (1 hod/týdn ě)                          Lektor: Mgr. Eva Havleno vá 
                 Mgr. Leszek Ciešlak 
Nepovinný předmět. 
Určen především pro 3. a 4. ročník jako příprava na vysoké školy. 
 
Studentský parlament m ěsta Třebíče        

   -    zasedání se konají 1x měsíčně na MěÚ v Třebíči, jsou v něm 
zastoupeny všechny třebíčské základní a střední školy, spolupracuje 
s orgány  státní správy, městským zastupitelstvem, vedením škol, MKS, 
Městskou policií, Hospodářskou komorou apod.  
   -    během roku se účastní nebo pořádá různé vzdělávací, sportovní, kulturní a pobytové 
akce  

         -  možnost samostatné práce s publikačním systémem na www.studentsky-parlament.com 
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Rozhraní – časopis t řebíčských škol                   

- redakční rada se schází 1x za 14 dní v počítačové učebně naší školy 
- je složená ze zájemců z třebíčských základních a středních škol 
- časopis ve  školním roce 2004/2005 zvítězil v celostátní soutěži Freinet 2005 a byl  
       vyhlášen jako nejlepší projekt v programu Prevence kriminality 

 
 
Rukod ělné seminá ře (termíny pro  září – prosinec 2008)                     
 
1. Aranžování čerstvých květin     9. září 2008  
2. Malování na hedvábí    30. září 2008  
3. Podzimní závěsné řetězy    14. října 2008  
4. Mramorování       4. listopadu 2008  
5. Encaustika – malování rozehřátýmvoskem   6. listopadu 2008 
6. Vánoční mansardy     25. listopadu 2008 
 
 
Studentská spole čnost                  
(výstup – certifikát) 
 

- určeno pro studenty třetích ro čníků, kteří se založením vlastní firmy učí prakticky 
podnikání 

- součástí je provozování občerstvení v budově školy 
- v případě přihlášení se stává povinou, neboť je uváděna na vysvědčení 

 
 
Předváno ční Vídeň                                                                
     -    termín:  prosinec  2008                              
     -    jarmark, památky, koncerty – dle vlastního zájmu 
     -    rozchod 
 
Strassburk – návšt ěva Evropského parlamentu   
 
Prohlídka Evropského parlamentu s odborným výkladem  a besedou s europoslancem.  
Prohlídka města. 
 
 
Teenager ś club            
Aktivita občanského sdružení Společnost přátel vzdělávání, které bylo založeno při naší škole. 
 
Stolní a společenské hry pátek 1x měsíčně   (15:00 – 18:00 hodin) 
 
 
SLOVINSKO 2009 – NOVINKA!!!     
 
Termín:  květen 2009 (týdenní pobyt) 
 
Místo pobytu:  Bovec – horské městečko na úpatí Triglavského národního parku, cca 550  
                                       km z ČR. 
 
Ubytování:  ve stanech - v prvním českém kempu AlpiCenter, velmi pěkné sociální zařízení 
 
Stravování:  plná penze + svačina + celodenní pitný režim 
 
Program:  hlavní důraz je kladen na prožitek a bezpečnost (rafty, lanové aktivity aj.)  
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Přehled možností mimoškolních a volno časových aktivit 
pro školní rok 2009/2010 

 
 
Jazykové  vzd ělávání: 

- Anglický jazyk  (2 hodiny týdně - osvědčení)     

- Německý jazyk  (2 hodiny týdně - osvědčení)          

- Ruský jazyk  (2 hodiny týdně - osvědčení)                      

- Francouzský  jazyk  (2 hodiny týdně - osvědčení)        
 
 
Počítačové vzd ělávání: 

- Excel pokročilí 

- Power point 

- Grafika, digitální fotografie 
 
 
Společensko v ědní vzd ělávání: 

- Společenské vědní seminář 

- Dramatický kroužek 

- Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na VŠ 

- Studentský parlament města Třebíče 

- Časopis Rozhraní 
 
 
Ekonomické vzd ělávání: 

- Studentská společnost STUCO 
 
 
Pobytové akce: 

- předvánoční Vídeň 

- Štrassburk – návštěva Evropského parlamentu 
 
 
Rukod ělné a výtvarné seminá ře: 
 
1. Poslední závan léta    15. září 2009  
2. Dýně trochu jinak       6. října 2009  
3. Encaustika - začátečníci    15. října 2009  
4. Encaustika creativ     16. října 2009  
5. Pletení z pedigu     27. října 2009 
6. Klobásy jinak než na talíři    10. listopadu 2009 
7. Vánoční dekorace       1. prosince 2009  
8. Korálkování      15. prosince 2009 
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Příloha č. 3   
 

Hospoda ření školy ve školním roce 2007/2008  
        

P ř í j m y:      9 608 618,00 K č 
z toho: Tržby z prodeje služeb celkem     2 891 238,00 Kč 
  z toho: Školné     2 622 615,00 Kč 
   Produktivní práce    27 400,00 Kč 
    Zajištění akci pro KVIZ Třebíč     93 896,00 Kč 
   Uspořádání kurzů NPPG   21 000,00 Kč 
   Kurzy – Pomoc pramení z porozumění  63 000,00 Kč 
    Učebnice (půjčovné, prodej)     13 710,00 Kč 
    Nápojový automat       17 018,00 Kč 
   Ostatní tržby za služby    32 599,00 Kč 
  Tržby z prodeje materiálu       0,00 Kč 
  Tržby z prodeje majetku       0,00 Kč 
  Dotace na provoz školy       6 374 886,00 Kč 
  Ostatní dotace a granty       288 829,00 Kč 
  Mimo řádné a ostatní provozní výnosy     29 616,00 Kč 
  Finanční výnosy       24 049,00 Kč 
        
V ý d a j e:      9 655 439,00 K č 
z toho: Investi ční výdaje celkem       
  Neinvesti ční výdaje celkem     9 655 439,00 Kč 
  z toho: Spot řeba materiálu celkem     983 403,00 Kč 
   z toho: Drobný nehmotný majetek  23 615,00 Kč 
      Kancelářské potřeby a tiskopisy   67 520,00 Kč 
    Učebnice, školní potřeby   44 019,00 Kč 
      Knihy, noviny, časopisy     10 101,00 Kč 
      Materiál pro opravy     48 133,00 Kč 
    Čistící prostředky   10 707,00 Kč 
      Drobný majetek     474 375,00 Kč 
    Materiál pro výuku   145 972,00 Kč 
      Adaptační seminář     0,00 Kč 
    Výcviky soc. dovedností   15 219,00 Kč 

      
Časopis + studentský 
parlament   61 462,00 Kč 

      Cizí jazyky       1 191,00 Kč 
      Grant ESF       0,00 Kč 
      SIPVZ       0,00 Kč 
    Ostatní    81 089,00 Kč 
    Opravy a udržování     163 023,00 Kč 
    Cestovné       50 287,00 Kč 
    Služby celkem       2 179 405,00 Kč 
   z toho: Reklama    39 761,00 Kč 
      Poštovné       8 545,00 Kč 
    Telefon    39 931,00 Kč 
      Semináře a školení     3 042,00 Kč 
      Nájemné       1 441 660,00 Kč 
      Prevence       0,00 Kč 
      Adaptační seminář     0,00 Kč 



Soukromá st řední odborná škola a St řední odborné u čilišt ě s. r. o.  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 25705,  
se sídlem Znojemská 1027, 674 01 Třebíč,  IČ: 25325531 

            Tel.: +420 568 841 880, 777 732 772, 608 772 222   e-mail: skola@vostry.biz   www.ssos-sou.cz 

 30

      Výcviky soc. dovedností     38 755,00 Kč 

      
Časopis + studentský 
parlament   77 332,00 Kč 

      Cizí jazyky       56 753,00 Kč 
      Grant ESF       0,00 Kč 
      SIPVZ       0,00 Kč 
    Chceme být městu prospěšní  0,00 Kč 
      Ostatní služby      340 935,00 Kč 
    Spotřeba energií   132 691,00 Kč 
    Mzdové náklady celkem     5 896 576,00 Kč 
   z toho: Hrubé mzdy - zaměstnanci  3 924 211,00 Kč 
        - učni     40 125,00 Kč 

     
- zřizovatel a     
  zástupce  329 813,00 Kč 

        - refundace   212 232,00 Kč 
    Sociální a zdravotní pojištění  1 390 195,00 Kč 
    Zákonné sociální náklady     71 991,00 Kč 
    Finanční náklady       44 426,00 Kč 
    Jiné provozní náklady     231 937,00 Kč 
    Daně a poplatky       34 391,00 Kč 
 
 
 
 

Kontrolu hospoda ření školy ve školním roce 2007/2008 

provád ěl:  

    
Auditor Doc. Ing. Josef Kaška, DRSc.   Dekret 1132 
    
    
    
Předmět kontroly:          Prověření účetní závěrky a ověření nákladových a 
výnosových účtů   
                                      a způsobu vynaložení dosaženého hospodářského výsledku 
za rok  
                                      2007 
   
    
    
    
Výsledek kontroly:   Výrok bez výhrad 
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Hospoda ření školy ve školním roce 2008/2009  
        
P ř í j m y:      9 095 662,00 K č 
z toho: Tržby z prodeje služeb celkem     2 653 636,00 Kč 
  z toho: Školné     2 451 208,00 Kč 
    Zajištění akci pro KVIZ Třebíč     71 874,00 Kč 
   Uspořádání kurzů NPPG   16 400,00 Kč 
    Učebnice (půjčovné, prodej)     66 757,00 Kč 
    Nápojový automat       15 960,00 Kč 
   Ostatní tržby za služby    31 437,00 Kč 
  Tržby z prodeje materiálu       0,00 Kč 
  Tržby z prodeje majetku       0,00 Kč 
  Dotace na provoz školy       6 054 639,00 Kč 
  Ostatní dotace a granty       247 779,00 Kč 
  Mimo řádné a ostatní provozní výnosy     126 614,00 Kč 
  Finanční výnosy       12 994,00 Kč 
        
V ý d a j e:      9 041 811,00 K č 
z toho: Investi ční výdaje celkem       
  Neinvesti ční výdaje celkem     9 041 811,00 Kč 
  z toho: Spot řeba materiálu celkem     460 939,00 Kč 
   z toho: Drobný nehmotný majetek  12 320,00 Kč 
      Kancelářské potřeby a tiskopisy   34 920,00 Kč 
    Učebnice, školní potřeby   80 926,00 Kč 
      Knihy, noviny, časopisy     19 548,00 Kč 
      Materiál pro opravy     45 457,00 Kč 
    Čistící prostředky   8 176,00 Kč 
      Drobný majetek     52 110,00 Kč 
    Materiál pro výuku   40 740,00 Kč 
      Adaptační seminář     0,00 Kč 
    Výcviky soc. dovedností    0,00 Kč 

      
Časopis + studentský 
parlament   61 355,00 Kč 

      Cizí jazyky       1 191,00 Kč 
      SIPVZ       0,00 Kč 
    Ostatní    104 196,00 Kč 
    Opravy a udržování     90 247,00 Kč 
    Cestovné       7 775,00 Kč 
    Služby celkem       2 323 772,00 Kč 
   z toho: Reklama    44 982,00 Kč 
      Poštovné       11 259,00 Kč 
    Telefon    23 979,00 Kč 
      Semináře a školení     10 190,00 Kč 
      Nájemné       1 212 891,00 Kč 
      Prevence       0,00 Kč 
      Adaptační seminář     0,00 Kč 
      Výcviky soc. dovedností     0,00 Kč 

      
Časopis + studentský 
parlament   157 897,00 Kč 

      Cizí jazyky       16 021,00 Kč 
      Grant ESF       0,00 Kč 
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      SIPVZ       0,00 Kč 
    Chceme být městu prospěšní  0,00 Kč 
      Ostatní služby      548 440,00 Kč 
    Spotřeba energií   298 113,00 Kč 
    Mzdové náklady celkem     6 039 705,00 Kč 
   z toho: Hrubé mzdy - zaměstnanci  4 266 493,00 Kč 
        - učni     22 155,00 Kč 

     
- zřizovatel a 
zástupce  180 660,00 Kč 

        - refundace   205 978,00 Kč 
    Sociální a zdravotní pojištění  1 364 419,00 Kč 
    Zákonné sociální náklady     55 552,00 Kč 
    Finanční náklady       52 249,00 Kč 
    Jiné provozní náklady     4 172,00 Kč 
    Daně a poplatky       7 400,00 Kč 
 
 
 
 

Kontrolu hospoda ření školy ve školním roce 2008/2009 

provád ěl:  

    
Auditor Doc. Ing. Josef Kaška, DRSc.   Dekret 1132 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předmět kontroly:          Prověření účetní závěrky a ověření nákladových a výnosových účtů   
                                      a způsobu vynaložení dosaženého hospodářského výsledku za rok  
                                      2008 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledek kontroly:   Výrok bez výhrad 
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Hospoda ření školy ve školním roce 2009/2010  
       
P ř í j m y:      9 641 774,00 K č 
z toho: Tržby z prodeje služeb celkem     2 695 981,00 Kč 
  z toho: Školné     2 306 655,00 Kč 
    Zajištění akci pro KVIZ Třebíč     0,00 Kč 
   Uspořádání kurzů NPPG   64 480,00 Kč 
    Učebnice (půjčovné, prodej)     107 774,00 Kč 
    Nápojový automat       15 872,00 Kč 
   Ostatní tržby za služby    201 200,00 Kč 
  Tržby z prodeje materiálu       0,00 Kč 
  Tržby z prodeje majetku       199 000,00 Kč 
  Dotace na provoz školy       6 437 120,00 Kč 
  Ostatní dotace a granty       146 666,00 Kč 
  Mimo řádné a ostatní provozní výnosy     151 628,00 Kč 
  Finanční výnosy       11 379,00 Kč 
        
V ý d a j e:      9 614 822,00 K č 
z toho: Investi ční výdaje celkem       
  Neinvesti ční výdaje celkem     9 614 822,00 Kč 
  z toho: Spot řeba materiálu celkem     576 774,00 Kč 
   z toho: Drobný nehmotný majetek  28 845,00 Kč 
      Kancelářské potřeby a tiskopisy   28 734,00 Kč 
    Učebnice, školní potřeby   121 195,00 Kč 
      Knihy, noviny, časopisy     29 754,00 Kč 
      Materiál pro opravy     49 239,00 Kč 
    Čistící prostředky   8 854,00 Kč 
      Drobný majetek     53 145,00 Kč 
    Materiál pro výuku   72 177,00 Kč 

      
Časopis + studentský 
parlament   114 418,00 Kč 

    Ostatní    70 413,00 Kč 
    Opravy a udržování     334 072,00 Kč 
    Cestovné       18 780,00 Kč 
    Služby celkem       2 637 549,00 Kč 
   z toho: Reklama    49 166,00 Kč 
      Poštovné       12 100,00 Kč 
    Telefon    39 701,00 Kč 
      Semináře a školení     19 890,00 Kč 
      Nájemné       1 532 477,00 Kč 

      
Časopis + studentský 
parlament   102 473,00 Kč 

      Ostatní služby      515 763,00 Kč 
    Spotřeba energií   365 979,00 Kč 
    Mzdové náklady celkem     5 921 815,00 Kč 
   z toho: Hrubé mzdy - zaměstnanci  3 927 576,00 Kč 
        - učni     43 740,00 Kč 

     
- zřizovatel a 
zástupce  349 783,00 Kč 

        - refundace   241 950,00 Kč 
    Sociální a zdravotní pojištění  1 358 766,00 Kč 
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    Zákonné sociální náklady     35 801,00 Kč 
    Finanční náklady       47 094,00 Kč 
    Jiné provozní náklady     36 417,00 Kč 
    Daně a poplatky       6 520,00 Kč 
 
 
 
 

Kontrolu hospoda ření školy ve školním roce 2009/2010 

provád ěl:  

    
Auditor Doc. Ing. Josef Kaška, DRSc.   Dekret 1132 
 
 
 
 
Předmět kontroly:           
 
Prověření účetní závěrky a ověření nákladových a výnosových účtů  a způsobu vynaložení 
dosaženého hospodářského výsledku za rok  2009 
                                   
 
 
Výsledek kontroly:    Výrok bez výhrad 
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Příloha č. 4 

 
Vlastní hodnocení školy 
LIST PRO SEBEHODNOCENÍ UČITELŮ 
 
 
PROGRAM ŠKOLY 1 2 3 4 
1. plním ŠVP     
2. ŠVP vyhovuje potřebám a podmínkám školy      
3. kvalita ŠVP – zejména formulace cílů vzdělávání a prostředků k jejich 

dosažení 
    

4. další programová nabídka např. pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

    

5. kvalita individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

    

6. variabilita programu – dotace předmětů, volitelné předměty, projekty, 
kurzy, průřezová témata 

    

další sdělení: 
 
 
PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ      
7. moje zázemí pro práci     
8. kultivované prostředí školy pro zaměstnance a žáky     
9. důstojné podmínky pro jednání učitelů s rodiči (jinými osobami)     
10. efektivní využití prostor v budově      
11. kvalita odborných učeben, které využívám     
12. estetická podnětnost budov, prostor a učeben     
13. didaktická podnětnost učeben     
14. podmínky k modernímu vyučování (technika, učebny, knihovna, 

tiskoviny…) 
    

15. můj přístup k technice, knihám, tisku…     
16. můj přístup k ICT     
17. přístup k ICT pro žáky     
18. vybavení žáků učebnicemi a učebními texty     
19. vybavení integrovaných ZPŽ učebnicemi a učebními texty     
20. možnosti pro odpočinek učitelů a žáků     

další sdělení: 
 
 
PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ     
Plánování a p říprava     
21. své vyučování plánuji ve vazbě na ŠVP – ve vztahu k očekávaným 

výstupům 
    

22. moje vyučování má vhodné a přiměřené výukové cíle     
23. cílům odpovídá obsah, metody a struktura hodiny     
24. výuka navazuje, využívám dosavadních znalostí žáků     
25. funkčně využívám didaktické pomůcky, učební materiály a technické 

prostředky  
    

Realizace a řízení vyu čovací hodiny      
26. v úvodu hodiny žáky vedu k aktivní interakci s tématem     
27. moje vyučovací hodiny mají vyváženou časovou a metodickou 

strukturu  
    

28. v opakovacích či procvičovacích částech poskytuji žákům prostor     
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k aktivitě   
29.      
30. před vyučováním nové látky si ověřuji dosavadní znalosti     
31. zvládám a používám transmisivní, interpretativní i autonomní pojetí 

vzdělávání, deduktivní a induktivní vyučovací postupy, techniky metod 
výkladu, řízeného rozhovoru, diskuse…, kooperativního učení a učení 
z textu 

    

32. poskytuji žákům prostor a podporuji jejich aktivní učení     
33. využívám sociálních forem vyučování     
34. podporuji a využívám samostatné formy vzdělávání (samostatné učení)     
35. respektuji individuální tempo vzdělávání     
36. pracovní a myšlenkové činnosti jsou střídány, poskytuji prostor na 

odstranění únavy 
    

37. závěrečnou fázi hodiny účelně využívám k rekapitulaci, hodnocení      
Motivace, hodnocení      
38. v úvodu hodiny vstřícně, nápaditě motivuji žáky     
39. aktualizuji učivo a propojuji do vztahu s jinými předměty      
40. průběžně hodnotím snahu, výkon, pokrok     
41. v závěru žáky motivuji k další práci     
42. dodržuji pravidla hodnocení výsledků vzdělávání     
43. rozvíjím dovednost sebepozorování, sebekontroly a sebehodnocení 

žáků 
    

44. hodnotím úspěšnost žáka v kontextu jeho dispozic, zejména formativně 
a diagnosticky  

    

45. hodnotím s vědomím motivace k další práci      
46. využívám alternativních (i aktuálních) možností hodnocení     
47. vhodně a účinně využívám opatření k posílení kázně     
Klima, vztahy, komunikace      
48. respektuji názory žáků, podporují jejich vyjadřování     
49. podněcuji je k úsudku     
50. respektuji a podporuji potřebu písemné dovednosti komunikace     
51. klima mého vyučování je otevřené, vlídné, cítím svou autoritu     
52. podporuji sebevědomí žáků, jednám s nimi důstojně a s úctou     
53. umím řešit konfliktní situace     
54. moje výuka má prosociální dopad     
55. kázeň nemusím vynucovat      
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ     
56. daří se mi dosahovat cílových kompetencí vzdělávání podle ŠVP     
57. převážná většina žáků zvládá očekávané výstupy      
58. používám postupy k rozvoji náročnějších myšlenkových dovedností 

(aplikace, analýza, syntéza, kritické hodnocení) 
    

59. žáci dokáží zaujímat postoje, sdělování názorů, obhajovat je     
60. žáci se dokážou samostatně učit     
61. žáci dovedou vést dialog, diskutovat     
62. žáci dovedou spolupracovat     
63. žáci dovedou pracovat     
64. žáci dokážou kultivovaně vystupovat      
65. morálka a disciplína žáků     
66. výsledky žáků u závěrečných zkoušek nebo maturitních zkoušek     
67. žáci se dokážou úspěšně uplatnit     
68. mám propracovaný systém hodnocení výsledků vzdělávání     
69. v případě potřeby poskytuji žákům další služby (spec. práce nadaným 

žákům, doučování, individuální pomoc…) 
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další sdělení: 
 
 
ÚROVEŇ PODPORY ZE STRANY VEDENÍ ŠKOLY      
70. účelná organizace školy     
71. účelný rozvrh hodin     
72. účelný a moderní informační systém školy     
73. kvalita školního řádu     
74. kvalita pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků     
75. efektivní vedení porad a pedagogických rad     
76. možnost participace na školních záležitostech     
77. podpora aktivity a spolupráce učitelů ze strany vedení školy     
78. podpora začínajících a nekvalifikovaných učitelů     
79. podpora mého vzdělávání (např. v rámci DVPP)      
80. podpora zavádění progresivních trendů do vzdělávání ze strany vedení     
81. podpora pracovníků při zavádění změn     
82. podpora a využívání sebereflexe (práce podřízených)     
83. efektivní kontrola a její využívání     
84. kvalifikované a exaktní vedení dokumentace z mé strany     
další sdělení: 
 
 
PODPORA ŠKOLY ŽÁK ŮM, RODIČŮM, SPOLUPRÁCE, VZÁJEMNÉ 
VZTAHY 

    

85. spolupráce s výchovným poradcem     
86. spolupráce s preventistou sociálně patologických jevů     
87. kultivace a proměna prostředí školy     
88. kvalita kontaktů s veřejností      
89. pozitivní vztahy s okolím školy     
90. vzájemné vztahy žáků     
91. morálka učitelů a jejich vztahy     
92. prevence konfliktů a jejich řešení otevřenost a kultura školního klimatu, 

vzájemných vztahů, vystupování 
    

93. otevřenost a důvěra školního klimatu - žáků (i rodičů) k učitelům a 
vedení školy 

    

94. pocit sounáležitosti a hrdosti na školu ze strany pedagogů     
95. podpora žáků k dosažení úspěchu      
další sdělení: 
 
 
SPOLUPRÁCE S RODIČI A N 
96. mám vytvořen systém kontaktů s rodiči   
97. rodiče mají dostatek relevantních informací o výsledcích vzdělávání, 

které řídím 
  

98. daří se mi komunikovat s rodiči všech žáků   
99. považuji svůj kontakt s rodiči žáků za dostatečný   
100. s rodiči nemám konflikty   
další sdělení: 
 
 
ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY     
101. zlepšování kvality výsledků vzdělávání      
102. prezentace školy na veřejnosti (a pozitivní odezva)     
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103. organizace vystoupení, koncertů, výstav, projektů, přehlídek…     
104. spolupráce a vztahy s okolím, partnery školy…      
105. pociťuji zdravý vývoj školy     
další sdělení: 
 
 
 
 
 
 
Pro t řídní učitele 
 
Hodnocení své t řídy   
a) podmínky ve třídě – složení a jeho vliv  
b) vzdělávání třídy a výsledky 
c) klima třídy 
d) akce třídy 
e) řešení nežádoucích jevů 
f) pozitivní hodnoty školy 
g) problematické a negativní hodnoty školy 
h) návrhy na změny 
i) další názory žáků na školu 
 


