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1  Základní údaje o škole 
 

 

1.1 Charakteristika školy 
  

� Název školy: Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky, s.r.o. 

Sídlo: Osvobození 699, 686 04   Kunovice 

IZO: 060370009    REDIZO: 600 015 572  IČ: 253 23 822 
 

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

686 04  Kunovice, Osvobození 699   

686 04 Kunovice, Osvobození 861    

                                   

� Zřizovatel:   prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, PhD., CSc., MBA, Dr.h.c. 

Adresa zřizovatele:  Javorová 1522, 698 01  Veselí nad Moravou 

 

� Jméno ředitele školy:   od 1. 9. do 31. 10. 2016 – JUDr. Radomíra Veselá, PhD. 

   od 1. 11. 2016 -  Prof. Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., MBA 

 

� Zástupci ředitele:  Mgr. Alena Putinová, Mgr.et Mgr. Jakub Trávníček 
    

� Kontakt na zařízení: 

Tel.: 572 548 198 

Mobil: 773 621 649, 602 530 197 

Web: www.stredni.cz 

E-mail: ssos@edukomplex.cz 

Jméno pracovníka pro informace: Prof. Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., MBA  

- ředitelka školy 

 

� Datum zahájení činnosti školy - SŠ: 1. 9. 1991 

� Datum zařazení do sítě: 20. 1. 1997     

� Zápis do rejstříku škol a školských zařízení: 1. 1. 2005 

� Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity:  

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky, s. r. o.      

kapacita: 1500 žáků 
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1.2 Organizační schéma   
 

Organizační struktura Soukromého gymnázia a střední odborné školy  
s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Kunovice 

 
 
Platnost od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Změna platná od 1. 11. 2016 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ředitelka 
Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., 

MBA 

Sekretariát 
p. Ľubica Ševečková 

Zástupce ředitele 
Mgr. Alena Putinová 

Mgr.et Mgr. Jakub Trávníček 
 

Sekce všeobecně 
vzdělávacích předmětů  
Mgr. Alena Putinová 

 

Sekce práva 
Mgr. et Mgr. Jakub 

Trávníček 

Sekce ICT 
Bc. Zbyněk Fojtík 

Zřizovatel 
Prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, 

PhD., MBA, CSc., Dr.hc. 

Ekonomické oddělení 
pí Markéta Nevařilová 

Ředitelka 
JUDr. Radomíra Veselá, PhD. 

Sekretariát 
p. Ľubica Ševečková 

Zástupce ředitele 
Mgr. Alena Putinová 

Mgr.et Mgr. Jakub Trávníček 
 

Sekce všeobecně 
vzdělávacích předmětů  
Mgr. Alena Putinová 

 

Sekce práva 
Mgr. et Mgr. Jakub 

Trávníček 

Sekce ICT 
Bc. Zbyněk Fojtík 

Zřizovatel 
Prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, 

PhD., MBA, CSc., Dr.hc. 

Supervizorka 
Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., 

MBA 

Ekonomické oddělení 
pí Markéta Nevařilová 
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1.3 Školská rada 2016/2017  
 

Bc. Zbyněk Fojtík 
zástupce zřizovatele      
předseda 
 
 
Mgr. Alena Putinová 

zástupce pedagogických pracovníků                         

člen 

 

p. Radek Snášel 

zástupce zletilých žáků a zákonných                          

zástupců nezletilých žáků 

člen 

Program zasedání školské rady ve školním roce 2016/2017 

1. zasedání školské rady Datum: 13. 10. 2016 

Program: Schválení výroční zprávy za školní rok 2015/16. 

Seznámení členů školské řady s volebním řádem. 

 

 

2. zasedání školské rady Datum: 4. 11. 2016 

Program: Projednání změny složení školské rady. 

Projednání změny vedení.  

Projednání změny rozvoje a strategie na následující období. 

Projednání návrhů nových studijních oborů a ŠVP. 

Volba předsedy školské rady. 

Stanovení jednacího řádu školské rady. 

Schválení školního řádu. 

Schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

Ostatní 
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3. zasedání školské rady Datum: 30. 1. 2017 

Program: Kontrola uskutečňování školních vzdělávacích programů, 

návrhy na aktualizace. 

Kontrola plnění školního řádu a vnitřních směrnic školy. 

Kontrola plnění strategických a koncepčních záměrů rozvoje 

školy. 

Kontrola plnění opatření ke zlepšení hospodaření. 

Podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům 

vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní 

správy. 

Ostatní. 

 

 

4. zasedání školské rady Datum: 24. 4. 2017 

Program: Vyhodnocení uskutečňování školních vzdělávacích programů. 

Příprava nových ŠVP. 

Vyhodnocení plnění strategických a koncepčních záměrů 

rozvoje školy. 

Vyhodnocení plnění opatření ke zlepšení hospodaření a návrhy 

na další opatření. 

Podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům 

vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní 

správy. 

Ostatní. 
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2  Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou 
zařazeny ve školském rejstříku  

 
Všechny druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje:  

 

Typ 
školy 

 

Počet tříd 
 

Počet žáků Počet žáků 
na třídu podle 

 

Přepočtený počet 
pedagogických 

pracovníků 

Počet žáků 
na přepočt. 
ped.prac. 

Střední škola* 7 41 5,86 5,71 7,18 

• Stav k 30. 6. 2017. Pouze denní forma studia, není zahrnuto studium v kombinované formě. V počtech  žáků 
zahrnuti absolventi denní formy studia. 

 

 
Typ 
školy 

 

Počet tříd 
 

Počet žáků Počet žáků 
na třídu podle 
stavu k 30. 6. 

Přepočtený počet 
pedagogických 

pracovníků 

Počet žáků 
na přepočt. 
ped.prac. 

Jazyková škola 0 0 0 0 0 

 

 

Přehled vzdělávacích programů ve školním roce 2016/2017 (k 30. 6. 2017 včetně 

absolventů ):   

Vyučované obory 
 

Kód oboru 
(KKOV) 

Součást 
Školy 

Denní  forma studia 
 

Počet žáků 
 

Z toho: 
Ukončilo MZ 

(v jarním 
termínu) 

Informační technologie, ŠVP 

Počítačové elektronické systémy 

 

18-20-M/01 

 

SŠ 

 

20 

 

0 

Ekonomika a podnikání, ŠVP 

Komerční právo 

 

63-41-M/01 

 

SŠ 

 

21 

 

2 

Celkem SŠ – denní   41 2 

 
 

Vyučované obory 
 

Kód oboru 
(KKOV) 

Součást 
Školy 

Kombinovaná forma studia 

Počet  žáků 
 

Z toho: 
Ukončilo MZ 

(v jarním 
termínu) 

Informační technologie, ŠVP 

Počítačové elektronické systémy 

 

18-20-M/01 

 

SŠ 

 

21 

 

10 

Ekonomika a podnikání, ŠVP 

Komerční právo 

 

63-41-M/01 

 

SŠ 

 

60 

 

14 

Celkem SŠ – kombinovaná   81 24 
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V podzimním termínu maturitní zkoušky školního roku 2016/2017 dále ukončilo 

opravnou maturitní zkouškou:  

1 žák – 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Komerční právo, denní forma 

2 žáci – 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Komerční právo, kombinovaná forma. 

 

Ve školním roce 2016/2017 neuspěli u maturitní zkoušky v podzimním opravném 

termínu: 

2 žáci – Informační technologie, ŠVP Počítačové elektronické systémy, kombinovaná forma 

1 žák - 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Komerční právo, denní forma 

6 žáků - 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Komerční právo, kombinovaná forma (z 

toho byla 1 omluvena). 

 
 
 

2.1 Inovace vzdělávacích programů 
 

Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou jednak 

v oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

zaměřeném na oblast komerčního práva a dále v oboru 

vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie zaměřeném na 

oblast počítačových elektronických systémů, a to v denní i v 

kombinované formě.  

Nově jsme v listopadu 2016 připravili vzdělávací programy 

v oblasti robotů a informatiky a vzdělávací programy, které 

připravují žáka na pozici pracovníka grafického studia, 

pracovníka personálního útvaru a asistenta manažera.  

Ve školním roce 2016/17 probíhala výuka v: 

- Oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, 

ŠVP Komerční právo 

- Oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, 

ŠVP Počítačové elektronické systémy 
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2.2 Stručná charakteristika oborů vzdělání 
 

1. Ekonomika a podnikání, ŠVP Komerční právo - Komerční právo 

Tento obor poskytuje žákům mimořádnou středoškolskou průpravu v jednotlivých právních 

odvětvích. Rozsah studia práva je nadstandardní ve srovnání s ostatními středními školami 

v ČR. Žáci se v průběhu studia naučí orientovat v právním řádu ČR, jsou schopni interpretace 

a aplikace pramenů evropského i mezinárodního práva, rozšiřují své komunikační schopnosti, 

využívají počítačovou techniku a jazykový potenciál. Výuka odborné terminologie je 

inovována v závislosti na změnách právní úpravy v jednotlivých právních odvětvích.  

Žáci tohoto studijního oboru jsou dobře připraveni na administrativní pozice v podnicích a 

veřejné správě. V současné době přechodu na digitální ekonomiku a čtvrtou průmyslovou 

revoluci je kombinace práva, účetnictví, daní, IT a managementu a marketingu a znalosti 

cizích jazyků  vynikajícím základem kariéry každého člověka.  

 

 

2. Informa ční technologie, ŠVP Počítačové elektronické systémy - Počítačové 

elektronické systémy 

Studijní obor prošel mnoha změnami a úpravami, které jej úzce a specificky profilují, a proto 

pružně a rychle reaguje na nové požadavky a podněty vyplývající z dynamicky se vyvíjejícího 

počítačového odvětví. Tím se stává tento obor výjimečným a v mnoha směrech jedinečným, a 

to zejména: 

• získáním vysvědčení o vyhlášce č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a 

Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

• praktickým zaměřením studia 

• možnostmi práce v mechanické a elektrotechnické laboratoři 

• studiem odborných okruhů zaměřeným na informační a komunikační technologie, 

programováním, aplikovaným softwarem, operačními systémy, počítačovými sítěmi, 

počítačovou grafiku, elektronikou a videotechnologiemi 

• prací s mikrokontroléry, např. Arduino, Raspberry 

• prováděním dálkových měření fyzikálních veličin 

• realizací projektů v oblasti 2D a 3D grafiky 
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• využitím specializované učebny grafiky při tvorbě rastrové a vektorové grafiky 

• zhotovováním konkrétních výrobků využitelných v praxi, které žáci prezentují je na 

veřejnosti 

 

 

3. Informa ční technologie, ŠVP Roboty a informatika  – Roboty a informatika 

Studiem tohoto oboru žák získá znalosti a  dovednosti potřebné pro práci v oblasti aplikace 

robotů v průmyslových provozech, mobilních robotů, digitální ekonomiky a  internetu věcí. 

Absolventi tohoto vysoce profesně zaměřeného studia jsou připraveni pracovat jak ve 

výrobních provozech, tak i v provozech servisních a obchodních útvarů a v oblasti sítí, 

software a hardware internetu věcí. Získají kompetence v oblasti sběru dat z výrobních 

systémů, virtualizace programování, vedení servisu robotů a hardware internetu věcí,  

aplikace jednoúčelových strojů a jejich programování, servisu a  vedení robotizovaných 

pracovišť, aplikace dronů v průmyslové a obchodní praxi. 

 

4. Informa ční technologie, ŠVP Pracovník grafického studia  – Pracovník grafického 

studia 

Absolventi tohoto studijního oboru jsou připraveni pracovat jako specialista v grafických 

studiích, útvarech marketingu, podnikových projekčních útvarech, v oblasti odborné činnosti 

propagační tvorby. Činnosti, pro které jsou absolventi připravováni, jsou orientovány podle 

odborné profilace nejen na tvorbu propagační grafiky, videotechnologií, tvorby www stránek, 

uceleného řešení propagačních a výstavních akcí, grafického designu, tiskovin, ale též pro 

technické útvary pro zabezpečení čtení a kreslení technické dokumentace. Je připraven zajistit 

tvorbu propagačních návrhů kampaní pro klientelu institucí, tiskovou a novinovou inzerci atd. 

Absolvent je připraven aplikovat CAD do provozů podniku a konstrukčních a projekčních 

prací. 

 

5. Ekonomika a podnikání, ŠVP Pracovník personálního útvaru  – Pracovník 

personálního útvaru 

Absolvent tohoto studijního oboru je připraven pracovat na všech pracovních pozicích, jejichž 

cílem je organizovat pracovníky a procesy. K tomu je vybaven znalostmi všeobecně 
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vzdělávacích vědních oborů i profesními znalostmi a kompetencemi. Absolvent tohoto 

studijního oboru může v podnikové praxi výrobních podniků zastávat pracovní pozice 

ekonoma, účetní, finančního referenta, referenta marketingu, obchodního zástupce, 

pracovníka banky a pojišťovacích institucí. Součástí rozvoje komunikačních kompetencí je 

také schopnost používat nejméně dva cizí jazyky. Je schopen organizovat kompletní zajištění 

péče o zaměstnance, včetně náboru, pohovorů se zaměstnanci a správou personální agendy, 

pracovat jako kontaktní osoba pro vedoucí oddělení, úřady, zaměstnance a personální 

agentury, zajišťovat rozvoj stávajících procesů a zaměstnanců, s cílem získat a udržet 

zaměstnance, organizovat talentmanagement a pravidelné zjišťování potřeby vzdělávání a 

školení pracovníků,  včetně realizace. Také znalosti z vedení administrativy, včetně práce 

s dokumenty, jejich archivace a skartace, jsou součástí profilu absolventa. Získá potřebné 

znalosti práva tak, aby mohl uplatňovat na svém pracovišti právo ČR a EU.        

 

6. Ekonomika a podnikání, ŠVP Asistent manažera  – Asistent manažera 

Profil absolventa/ky studijního oboru Asistent manažera odpovídá požadavkům, které na 

asistenty/ky manažera klade nastupující období digitální ekonomiky, čtvrté průmyslové 

revoluce a internetu věcí. V průběhu studia si žák vybuduje znalosti a kompetence pro 

procesy, jak si rozvíjet svou osobnost s cílem stát se úspěšným, jak rozvíjet svoji osobnost, 

jak správně komunikovat a řešit stresové a konfliktní situace, jak využívat Time Management 

a informační management, jak si uspořádat sekretariát a jak úspěšně zvládat praktické činnosti 

typu firemní korespondence, telefonování, rezervace, zařizování propagačních předmětů 

apod. Získá znalosti, jak řídit svoji práci, když je šéfem cizinec, jak efektivně využít počítač a 

internet a jak si rozvíjet svoji kariéru. K tomu je nadstandardně vybaven znalostí jazyka 

anglického druhého, výběrového jazyka. V těchto jazycích je schopný komunikovat se 

stakeholders. Absolvent/ka je vybaven znalostmi administrativního managementu, 

managementu a marketingu a potřebnými znalostmi z ekonomiky a vedení účetnictví. Je 

připraven/a aktualizovat webové stránky firmy a zabezpečovat videonahrávky z jednání a 

provozu. Absolvent/ka studia má standardní znalosti, dovednosti a kompetence z oblasti 

všeobecně vzdělávacích předmětů. V oblasti odborné je asistent/ka schopen organizovat řízení 

podpůrných procesů manažera, jako jsou plánování, organizování, kontrolování, vedení 

personálních činností, komunikace a vedení evidenčních systémů. 
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2.3 Evaluace studijních znalostí 
 

Evaluace znalostí žáků je zajišťována systém zkoušek v průběhu celého studia: 

• V 1. a 3. ročníku se  žáci podrobují tzv. ředitelským testům v podzimním a 

jarním termínu. 

Jedná se o testování žáků 1. a 3. ročníku v období měsíců 

listopadu a března zaměřené na znalosti z českého jazyka a 

literatury, občanské nauky, anglického jazyka, matematiky a 

odborných předmětů. 

• Ve 2. ročníku se žáci podrobují  „maturitě 

nanečisto“ formou tzv. malé maturity. 

V rámci malé maturity žáci prezentují znalosti z maturitních 

předmětů za účelem 

včasné detekce případných studijních problémů žáků.  

 

Dále se žáci ve všech oborech vzdělání podrobují interním 

srovnávacím elektronickým testům, které jsou buď 

samodiagnostické, nebo ostré. Systém elektronických testů je 

zpracován tak, že k příslušnému tématu je vyučujícím 

zpracován soubor alespoň 200 otázek. Z těchto otázek počítač 

generuje vždy 20 - 50 otázek  a žák má u každé otázky 

možnost výběru správné odpovědi ze 4 variant.  

Dále se žáci v průběhu školního roku pravidelně podrobují 

elektronickým testům z oblasti aktuálního dění ve světě. Komunikační schopnosti žáků jsou   

rozvíjeny obhajobou projektů, prezentací, apod. Externí evaluace probíhá formou zapojení 

školy do soutěží, olympiád a SOČ.  
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3 Přehled pracovníků školy  
 
3.1  Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017 
 

Jméno vyučujícího Funkce Úvazek Dosažené vzdělání Pedagogická 

praxe 

Mgr. Alena Borúfková učitelka 0,14 Masarykova univerzita Brno, fakulta 

pedagogická, obor učitelství 

všeobecně vzdělávacích předmětů 

pro SŠ kombinace anglický jazyk – 

hudební výchova   

20 

RNDr. Marie 

Bozděchová 

učitelka  0,25 Universita J. E. Purkyně v Brně, 

fakulta přírodovědecká, obor 

učitelství pro školy II. cyklu 

matematika – fyzika, obor učitelství 

všeobecně vzdělávacích předmětů 

39 

Mgr. Petra Bujáčková  učitelka 0,14 Ostravská univerzita v Ostravě, 

fakulta filozofická, obor učitelství 

ruského jazyka a literatury pro SŠ, 

učitelství základů společenských věd 

pro SŠ 

2 

Ing. Pavel Cícha  učitel 0,2 Univerzita T. Bati ve Zlíně, fakulta 

aplikované informatiky, obor 

informační technologie 

1 

Ing. Martina Černá učitelka  0,3 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 

fakulta managementu a ekonomiky, 

obor finance. 

1 

Ing. Hynek Dušek 

 

učitel 0,2 Vysoká škola polnohospodářská 

v Nitře, fakulta agronomická, obor 

fytotechnický, 

doplňující pedagogické studium 

8 

Bc. Zbyněk Fojtík učitel 1 Evropský polytechnický institut, 

s.r.o., program informatika, obor 

elektronické počítače, 

doplňující pedagogické studium, 

probíhající studium – VŠB Ostrava, 

fakulta elektronické informatiky, 

4 
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obor telekomunikace 

Prof. Mgr. Iveta 

Hashesh, PhD., MBA 

ředitelka 1 Ostravská univerzita v Ostravě, 

fakulta filozofická, obor učitelství 

pro SŠ anglický jazyk – francouzský 

jazyk. 

Rushmore University, North Sioux 
City v USA (obor: Educational 
Leadership) – PhD. 
Rushmore University, North Sioux 
City v USA (obor: Educational 
Leadership) - MBA 
Rushmore University, North Sioux 
City v USA (obor: Ekonomika a 
management). Schválena na základě 
rozhodnutí Chartered Management 
Institute, Velká Británie – Prof. 
 

17 

Mgr. Danuška 

Hofmannová  

učitelka 0,4 Univerzita J. E. Purkyně v  Brně, 

fakulta pedagogická, obor učitelství 

pro školy I. cyklu – aprobace ruský 

jazyk – tělesná výchova  

49 

RNDr. Jitka 

Jablonická 

učitelka 0,6 Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 

fakulta přírodovědecká, obor 

matematická analýza, 

EPI, s. r. o. Kunovice, pedagogická 

způsobilost učitel střední školy – 

učitel odborných předmětů 

10 

Ing. Robert Jurča, 

PhD. 

učitel 0,6 Univerzita T. Bati ve Zlíně, fakulta 

managementu a ekonomiky, obor 

management a ekonomika, 

EPI, s. r. o. Kunovice, pedagogická 

způsobilost pro vyučování na SŠ, 

Slovenská technická univerzita 

v Bratislavě, obor oborová didaktika 
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Mgr. Markéta 

Kalivodová 

učitelka 0,1 Univerzita Palackého v Olomouci, 

fakulta přírodovědecká, obor 

učitelství biologie pro SŠ a učitelství 

zeměpisu pro SŠ a učitelství ochrany 

životního prostředí pro SŠ. 

Univerzita Palackého v Olomouci, 

pedagogická způsobilost anglický 

jazyk – učitelství pro ZŠ. 

8 

Bc. František Kopta, 

MSc. 

učitel 0,6 Evropský polytechnický institut, 

s.r.o., program informatika, obor 

elektronické počítače, obor 

aplikovaná informatika 

3 

Ing. Marcel Machala učitel 0,07 Univerzita T. Bati ve Zlíně, fakulta 

aplikované informatiky, obor 

informační technologie 

1 

Ing. Veronika 

Maňásková  

učitelka  0,1 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,  

fakulta humanitních studií, obor 

učitelství odborných předmětů pro 

SŠ 

1 

Ing. Sylvie Marečková 

Gabrlíková 

učitelka 0,04 Univerzita T. Bati ve Zlíně, fakulta 

technologická, obor chemie a 

technologie potravin, fakulta 

humanitních studií, obor učitelství 

odborných předmětů pro SŠ   

1 

Ing. Jana Měchurová učitelka  0,13 Univerzita J.E. Purkyně v Brně, 

fakulta přírodovědecká, obor 

matematika – fyzika pro SŠ 

49 

Andrew Allan 

Napthine 

lektor 0,48 Univerzita společenských  a 

technických věd v Somersetu – 

výuka angličtiny 

13 

Ing. Iveta Pištěková  učitelka 0,05 VŠE v Praze, fakulta obchodní, obor 

ekonomika služeb a cestovního 

ruchu, fakulta financí a účetnictví, 

pedagogická způsobilost učitel 

ekonomických předmětů pro střední 

školy a vyšší odborné školy 

1 

Mgr. Zuzana učitelka 1 Masarykova univerzita Brno, fakulta 1 
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Popelková filozofická, obor učitelství českého 

jazyka a literatury pro SŠ 

Mgr. Alena Putinová  učitelka 1 Slezská univerzita v Opavě, fakulta 

filozoficko – přírodovědecká, obor 

učitelství všeobecně vzdělávacích 

předmětů pro SŠ se specializacemi  

čeština, dějepis 

11 

Mgr. Lukáš Rezek učitel 0,11 Univerzita Palackého v Olomouci, 

fakulta právnická, obor právo a 

právní věda 

3 

Mgr. Emílie 

Řezníčková  

učitelka 0,8 Univerzita Palackého v Olomouci, 

fakulta přírodovědecká, obor 

učitelství pro školy II.cyklu – 

aprobace tělesná výchova a 

angličtina 

36 

Mgr. Lukáš Skopal učitel 0,75 Masarykova univerzita Brno, fakulta 

filozofická, obor učitelství 

anglického jazyka a literatury pro SŠ 

1 

Mgr. Hana Staňová  učitelka 0,14 Univerzita Palackého v Olomouci, 

fakulta filozofická, obor česká 

filologie, historie, pedagogická 

způsobilost  studium v oblasti 

pedagogických věd  

3 

Ing. Kristýna Šťastná učitelka 0,7 VUT Brno, fakulta podnikatelská, 

obor řízení a ekonomika podniku 

1 

Ing. Ludmila 

Tomšejová 

učitelka 0,52 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 

fakulta technologická, obor 

technologie a management. 

Evropský polytechnický institut, 

s.r.o. , pedagogická způsobilost 

učitel všeobecně vzdělávacích 

předmětů 2. stupně ZŠ. 

1 
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Mgr.et Mgr. Jakub 

Trávníček  

učitel 1 Ostravská univerzita v Ostravě, 

fakulta přírodovědecká, obor 

politická a kulturní geografie, obor 

učitelství geografie pro SŠ 

1 

Mgr. Věra Tupá učitelka  0,1 Ostravská univerzita v Ostravě, 

fakulta pedagogická, obor učitelství 

odborných předmětů – specializace 

obchod a služby, 

UP Olomouc, speciální pedagogika 

pro učitele praktického vyučování a 

odborného výcviku 

25 

JUDr. Radomíra 

Veselá, PhD. 

učitelka 0,55 Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 

fakulta právnická, obor právo, 

doplňující pedagogické studium, 

PhD.- Akademie Policejního sboru 

v Bratislavě, obor ochrana osob a 

majetku 

10 

Mgr. Zita Zapletalová učitelka 0,4 Univerzita J.E. Purkyně v Brně, 

fakulta pedagogická, obor učitelství 

všeobecně vzdělávacích předmětů 

ruský jazyk a literatura – občanská 

nauka 

39 

 Žaneta Zapletalová, 

MSc.,MBA  

učitelka 0,14 Nottingham Trent University Brno 

International Business School, obor 

manažersko – ekonomický, SPŠ 

Zlín, obor stavebnictví, Evropský 

polytechnický institut, s.r.o. 

Kunovice, pedagogické studium  

1 
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Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017: 
 

 k datu 30. 6. 2017 
počet fyzických 

osob 
přepočtené 

úvazky 
Interní pracovníci 5 5,71 
Externí pracovníci 21 5,57 

 

Věková struktura učitelů: 
 

Věk Počet pracovníků 
do 30 let 11 
od 30 do 40 let 8 
od 40 do 50 let 2 
od 50 do 60 let 6 
nad 60 let 5 

 
Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2016/2017: 
(Zahrnuje povinné, povinně volitelné i nepovinné předměty.) 
 
 v % 
Požadovaný stupeň vzdělání  94 
Aprobovanost výuky  88 

 
 
3.2 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017 
 

 k datu 30. 6. 2017 
počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 5 3,09 
Externí pracovníci 0 0 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2016/2017: 

Poř. 
číslo 

Jméno a příjmení 
Pracovní zařazení 

Úvazek Stupeň vzdělání 
Obor 

1. Běťáková Hana - uklízečka 1 SOU Prostějov  
2. Nevařilová Markéta – pracovnice ekon.oddělení 0,3 SSOŠ Uh.Hradiště  
3. Bc.Solárik Lukáš, DiS. art – programátor 0,5 EPI,s.r.o. Kunovice  
4. Ševečková Ľubica – administrativní pracovnice 1 SEŠ Senica 
5. Vaculíková Marcela - uklízečka 1 SOU Bzenec  
6. Vydrová Jitka – pracovnice ekon.oddělení 0,3 SEŠ Brno 
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4  Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 
 

4.1 Žáci přihlášení a přijatí ke studiu v denní formě pro školní rok 
2016/2017: 

 

 
 

Kód 
 

Název 
 

Délka 
studia 

 
Druh 
studia 

Počet 
přihlášených 

Počet 
přijatých 
celkem 

Zapsáni  
ke 

studiu  

 
Počet 

odvolání 
1. kolo Další 

kola celkem  

18-20-
M/01 

Informační 
technologie, ŠVP 
Počítačové 
elektronické systémy 

 
4 

 
SŠ 

 
13 

 
3 

 
16 

 
12 

 
0 

63-41-
M/001 

Ekonomika a 
podnikání, ŠVP 
Zahraniční obchod 

 
4 

 
SŠ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

63-41-
M/001 

Ekonomika a 
podnikání, ŠVP 
Komerční právo 

 
4 

 
SŠ 

 
5 

 
8 

 
13 

 
11 

 
0 

79-41-
K/41 

Gymnázium, ŠVP 
Gymnázium – živé 
jazyky 

 
4 

 
SŠ 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 Celkem   19 11 30 23 0 
 

 

4.2 Žáci přihlášení a přijatí ke studiu v kombinované formě pro 
školní rok 2016/2017: 

 

 
Kód 

 
Název 

 
Délka 
studia 

 
Druh 
studia 

 
Počet 

přihlášených 

 
Počet 
přijatých 

 
Počet 

nastupujících 

 
Počet 

odvolání 

18-20-
M/01 

Informační 
technologie,  
ŠVP Počítačové 
elektronické systémy 

 
4 

 
SŠ 

 
6 

 
6 

 
5 

 
0 

63-41-
M/001 

Ekonomika a 
podnikání, ŠVP 
Komerční právo  

 
4 

 
SŠ 

 
29 

 
28 

 
28 

 
0 

                       Celkem 35 34 33 0 
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4.3 Další doplňující údaje k přijímacímu řízení - kritéria přijímacího 
řízení pro školní rok 2016/2017 

 
 
 

SMĚRNICE PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  ŠKOLNÍ ROK  2016/20l7 
 
 

1) Kritéria p řijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 
 
Nejvyšší počty přijímaných uchazečů: 
 
Pro školní rok 2016/2017 bude SGaSOŠ, s.r.o. přijímat uchazeče v souladu se zákonem č. 
561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů do akreditovaných maturitních oborů vzdělání včetně nejvyšších 
možných počtů přijímaných uchazečů: 
 
- v denní formě studia: 
 

•    63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  ŠVP Zahraniční obchod     15 
ŠVP Komerční právo      25 

•    18-20-M/01 Informační technologie  ŠVP Počítačové elektronické systémy 25 
• 7941K/41 Gymnázium    ŠVP Gymnázium– živé jazyky    15 
  

 
- v kombinované formě studia: 
 

•    63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  ŠVP Komerční právo      50 
• 18-20-M/01 Informační technologie ŠVP Počítačové elektronické systémy    30 

 
Ředitelka školy může po posouzení stavu přihlášených uchazečů rozhodnout o možnosti 
otevření další třídy otevíraného oboru vzdělání. 
 
Tiskopisy přihlášek ke studiu na střední škole jsou k dispozici na:  
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory i  
http://www.stredni.cz.  
 
Vyplněnou a potvrzenou přihlášku je povinen uchazeč odevzdat (zaslat) ředitelce školy pro 
účast v 1. kole přijímacího řízení do 15. 3. 2016 do denní formy studia a do kombinované 
formy studia do 20. 3. 2016. Uchazeč k přihlášce doloží požadované přílohy v souladu 
s vyhláškou č. 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Škola vyžaduje potvrzení o 
zdravotní způsobilosti ke studiu. 
  

 
Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková 
škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. 

Osvobození 699, 686 04 Kunovice, tel.: 572 548 198, mobil: 602 530 197  
http://www.stredni.cz, e-mail: ssos@edukomplex.cz 
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Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení: 
 

Termín 1. kola přijímacího řízení je stanoven na 22. 4. 2016. 
   
Hlavní kritéria PŘ: 
 
Přijímací zkoušky se nekonají.  
 
 
K denní formě studia do výše uvedených oborů vzdělání budou přijímáni uchazeči, kteří: 
 

- dosáhli základního vzdělání  
Žáci budou do denní formy studia otevíraných oborů vzdělávání přijímání do naplnění 
kapacity na základě prospěchu dosaženého na ZŠ v 8. třídě a v prvním pololetí 9. třídy. 
 
V případě rovnosti bodů při posledním obsazovaném místě je prvním dodatkovým kritériem 
účast uchazeče v olympiádách, jiných vědomostních soutěžích, jiného studia nebo jiných 
prokazatelných aktivitách žáka. Uchazeč proto může ve vlastním zájmu doložit k přihlášce 
kopie diplomů nebo jiných ocenění, jejichž věrohodnost bude ověřena ZŠ (razítko a podpis). 
Výstupní hodnocení ZŠ, které již nemají povinnost ZŠ vydávat, nebude bodově zohledněno.   
 
Uchazeč bude přijat bez přijímací zkoušky na základě pořadí dle dosaženého bodového 
hodnocení stanoveného vzorcem: 
 

(5 - P1) x 10 + (5 – P2) x 20 + (5 – P3) x 30 - (20 x A5) – (10 x A6) 
= celkové hodnocení 

 
P1 průměr vysvědčení ZŠ 8. třída 1. pololetí 
P2 průměr vysvědčení ZŠ 8. třída 2. pololetí 
P3 průměr vysvědčení ZŠ 9. třída 1. pololetí 
A5 počet hodnocení „dostatečný“ v 8. – 9. třídě ZŠ  
A6 za každý snížený stupeň chování v 8. – 9. třídě ZŠ  
 
Doplňková kritéria PŘ: 
 

1. Umístění na různých olympiádách nebo soutěžích, absolvování jiného studia (kurzu 
apod.) + jiné prokazatelné aktivity žáka - připočte se uchazeči za každý tento dosažený 
úspěch + 10 bodů. 

 
 

Ke kombinované formě studia do výše uvedených oborů vzdělání budou přijímáni uchazeči, 
kteří: 

 
- dosáhli základního vzdělání, získali výuční list v učebním oboru nebo mají nedokončené 
středoškolské vzdělání (minimálně 2 roky studia). 

Uchazeči, kteří splní podmínky přijímacího řízení, budou rozhodnutím ředitelky školy 
přijímáni do kombinované formy studia bez přijímacích zkoušek do naplnění kapacity. 
Pořadí přijatých uchazečů určuje datum doručení řádně vyplněné přihlášky ke studiu na 
adresu školy včetně všech povinných příloh. 
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O přijetí/nepřijetí ke studiu rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií. 
 

 
Výsledky přijímacího řízení  
 
Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem, které bude uchazečům sděleno písemně, 
v  1. kole přijímacího řízení zveřejní ředitelka školy na veřejně dostupném místě - v písemné 
podobě v budově školy a na webových stránkách www.stredni.cz – úřední deska. V souladu 
s platnou legislativou budou po ukončení přijímacího řízení uchazeči a zákonní zástupci 
nezletilých uchazečů informování o výsledcích 1. kola a bude jim vystaveno rozhodnutí. 
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče bude odesláno uchazečům nejdříve dne 22. 4. 2016.   
 
 
Zápis ke studiu 
 
Svůj úmysl vzdělávat se na naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce 
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. od 22. 4. 2016. Zápisový lístek lze uplatnit 
jen jednou, nelze ho vzít zpět. (To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek 
na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo byl-li přijat na školu s talentovou zkouškou.) 
Pokud zápisový lístek nebude v uvedené lhůtě odevzdán, vzdává se uchazeč možnosti nástupu 
ke studiu na Soukromé gymnázium, střední odbornou školu a jazykovou školu s právem státní 
jazykové zkoušky, s.r.o.   
Přijatí uchazeči do kombinované formy studia tuto povinnost nemají, tj. zápisový lístek škole 
neodevzdávají. 
 
 
Odvolání 
 
V souladu s platnou legislativou je proti rozhodnutí přípustné odvolání  do 3 dnů od jeho 
doručení. Odvolání se podává k rukám ředitelky školy, která opětovně posoudí dostupnou 
dokumentaci žáka a ve věci odvolání rozhodne. 
 
 
Další kolo přijímacího řízení  
 
Uchazeči o studium budou ke studiu přijímání do naplnění kapacity  Ředitelka školy 
rozhodne, jakým způsobem a v jakém termínu bude vypsáno 2. případně další kola 
přijímacího řízení a toto zveřejní na veřejně dostupném místě (úřední deska školy, internetové 
stránky školy). Výsledky pak budou zveřejňovány průběžně. 
 
 
 2) Školné 
 
Školné u denní a kombinované formy studia se řídí platnou směrnicí o školném pro školní rok 
2016/2017, kterou vydal zřizovatel školy. 
  
 
Kunovice, 22. 10. 2015 
        JUDr. Radomíra Veselá, PhD. 
           ředitelka školy                              
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5   Další údaje o průběhu vzdělávání                         
 

 

� Přehled o žácích, kteří byli přijati do 1. ročníku v dodatečném termínu ve školním roce 

2016/2017 – kombinovaná forma studia - (obory a počty žáků): 

Kód oboru Obor Počet žáků 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP 

Komerční právo 
8 

 

 

� Přehled o žácích, kteří byli přijati do vyššího ročníku ve školním roce 2016/2017 –

denní forma studia - (obory a počty žáků): 

Kód oboru Obor Počet žáků 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP 

Komerční právo 
1 

 

 

� Přehled o žácích, kteří byli přijati do vyššího ročníku ve školním roce 2016/2017 –

kombinovaná forma studia - (obory a počty žáků): 

Kód oboru Obor Počet žáků 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP 

Komerční právo 
3 

 

 

� Přehled o žácích, kteří přestoupili z jiné školy ve školním roce 2016/2017 – denní forma 

studia - (obory a počty žáků): 

Kód oboru Obor Počet žáků 
18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP 

Počítačové elektronické systémy 
1 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP 
Komerční právo 

1 

 

 

� Přehled o žácích, kteří nastoupili ke studiu po přerušení ve školním roce 2016/2017 – 

kombinovaná forma studia -  (obory a počty žáků): 

Kód oboru Obor Počet žáků 
18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP 

Počítačové elektronické systémy 
1 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP 
Komerční právo 

1 
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� Přehled o žácích, kteří opakovali ročník ve školním roce 2016/2017 – kombinovaná  

forma studia -  (obory a počty žáků): 

Kód oboru Obor Počet žáků 
18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP 

Počítačové elektronické systémy 
1 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP 
Komerční právo 

2 

 

 

� Přehled o žácích, kteří přerušili studium ve školním roce 2016/2017 – denní  forma 

studia -  (obory a počty žáků): 

Kód oboru Obor Počet žáků 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP 

Komerční právo 
1 

 

 

� Přehled o žácích, kteří přerušili studium ve školním roce 2016/2017 – kombinovaná   

forma studia -  (obory a počty žáků): 

Kód oboru Obor Počet žáků 
18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP 

Počítačové elektronické systémy 
4 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP 
Komerční právo 

4 

 

 

� Přehled o žácích, kteří zanechali studium ve školním roce 2016/2017 – denní forma 

studia -  (obory a počty žáků): 

Kód oboru Obor Počet žáků 
18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP 

Počítačové elektronické systémy 
1 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP 
Komerční právo 

3 

 

 

� Přehled o žácích, kteří zanechali studium ve školním roce 2016/2017 – kombinovaná  

forma studia -  (obory a počty žáků): 

Kód oboru Obor Počet žáků 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP 

Komerční právo 
4 
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� Přehled o žácích, kterým bylo ukončeno studium ve školním roce 2016/2017 – 

nepostoupení do vyššího ročníku – denní forma studia -  (obory a počty žáků): 

Kód oboru Obor Počet žáků 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP 

Komerční právo 
1 

 

 

� Přehled o žácích, kterým bylo ukončeno studium ve školním roce 2016/2017 – 

nepostoupení do vyššího ročníku, nedodání dohody o studiu, neplacení školného – 

kombinovaná forma studia -  (obory a počty žáků): 

Kód oboru Obor Počet žáků 
18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP 

Počítačové elektronické systémy 
1 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP 
Komerční právo 

11 

 

 

� Přehled o žácích, kteří přestoupili na jinou školu ve školním roce 2016/2017 – 

nepostoupení do vyššího ročníku, nedodání dohody o studiu, neplacení školného – denní 

forma studia -  (obory a počty žáků): 

Kód oboru Obor Počet žáků 
18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP 

Počítačové elektronické systémy 
2 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP 
Komerční právo 

1 

 

 

� Přehled o žácích, kteří přestoupili na jinou školu ve školním roce 2016/2017 – 

nepostoupení do vyššího ročníku, nedodání dohody o studiu, neplacení školného – 

kombinovaná forma studia -  (obory a počty žáků): 

Kód oboru Obor Počet žáků 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP 

Komerční právo 
1 
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6 Údaje o výsledcích vzdělání žáků podle cílů stanovených  
školními vzdělávacími programy – maturitní zkouška 
 
 
6.1 Odborná praxe 
 
Způsob zabezpečení odborné praxe, resp. odborného výcviku, přehled pracovišť a počtu 

umístěných žáků:  

Odborná praxe se řídila platnými učebními plány a rámcovým tematickým plánem platným 

pro tento školní rok. Žáci si zajistili praxi ve firmách, obchodních společnostech a 

organizacích státní a veřejné správy. Škola s těmito institucemi a žáky uzavírá dohody o 

výkonu řízené praxe a pracoviště žáky průběžně hodnotí. Žáci kombinované formy studia 

vykonávali převážně praxi ve firmách, ve kterých pracují. 

 

Ve školním roce 2016/2017 vykonávalo externí odbornou praxi 9 žáků denní formy studia a 

65 žáků kombinované formy. Odbornou praxí prošli i žáci ŠVP Počítačové elektronické 

systémy v denní formě. Jednalo se o 3 žáky, kteří tuto praxi v souladu s projektem vykonávali 

ve škole.  

 

Žáci vykonávali odbornou praxi v následujících institucích: 

MOMAR s. r. o. Gorkeho 84/41 602 00 Brno 
Merci reality Sokolská 332 686 01 Uherské Hradiště 
JUDr. Jiří Adamec, advokát Za poštou 112 698 01 Veselí nad Moravou 
RayService, a.s. Huštěnovská 2022 686 03 Staré Město 
RK Jarmila Ottová Mariánské náměstí 126 686 01 Uherské Hradiště 
SGaSOŠ, s.r.o. Osvobození 699 686 04 Kunovice 
Stavbazar Nivniká 423 688 01 Uherský Brod 
Tomáš Borýsek - klempíř Na Záhonech 1467 686 04 Kunovice 
Anna Grossmannová, OSVČ V Dědině 83 698 01 Veselí nad Moravou 
Prefabet s. r. o. 263 686 04 Podolí 
Bc. Filip Janda U Javorky 181 560 02  Čeká Třebová 
Kovárna VIVA, a.s. Vavřečkova 5333 760 01 Zlín 
Lékárna Havlíčkova, s.r.o., Uherské 
Hradiště Havlíčkova 1239 686 01 Uherské Hradiště 
INDUSTRIA MCM, s.r.o. Drážní 253/7 627 00 Brno 
Štístko a. s. V potočkách 1020/6 143 00 Praha-Modřany 
Notář JUDr. Dana Manclerová Smetanova 1137 755 01 Vsetín 
Canadiana-Whirpools, spol. s r.o. Na vysočině 829 104 00 Praha 22 
Spro stavby, obchod, dopravu a služby, 
s.r.o. 

Dolní Novosadská 
516/84 779 00 Olomouc-Nové Sady 

Elektroinstalace Nenkovice 40 696 37  Želetice u Kyjova 
Nikola Volaříková Komenského 412 691 44 Lednice 
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Moravská vodárenská. a.s. Tovární 41 772 11 Olomouc 
Mateřská škola a Základní škola Kyjov Za Humny 3304/46 697 01 Kyjov 
Petr Rosinec Komenského 412 691 44 Lednice 
U Andělky Raisova 2161 568 02 Svitavy 

ROVITRANS s.r.o. 
Dvořekého 628/8 
Břevnov 169 00 Praha 6 

ČSAD Uherské Hradiště a.s. Malinovského 874 686 19 Uherské Hradiště 
Nestlé Česko s. r. o. Mezi vodami 2035/1 143 20 Praha 4 - Modřany 
KOMINEX Z s.r.o. Sochorova 591 682 01 Vyškov 
Hanon Systems Autopal. s.r.o., závod 
Hluk Lužická 984/14 741 01 Jičín 
ZEMET spol. s r.o. Tečovice 45 763 02 Zlín 4 
Aircraft Industries, a.s. Na Záhonech 1177 686 04 Kunovice 
KASKO, spol. s.r.o. Slavkov 82 687 64 Horní Němčí 
Drozd a spol. - Hygiena se značkou 
čistoty Sokolká třída 2587/81 702 00 

Ostrava, Moravská 
Ostrava 

CUPRICORN, s.r.o. Kojetínská 3881 767 01 Kroměříž 
AUTODOPRAVA Solanec 46 756 62 Hutisko 
Prima Bilavčík s.r.o. 9. května 1182 688 01 Uherský Brod 
Michal Jordán Podohradí 994 687 51 Nivnice 
Restaurant Na Hrádkách Na Hrádkách 16 702 00 Ostrava 1  
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Letiště 1898 765 02 Otrokovice 
TOPAGRA, spol. s r.o. č. p. 164 687 11 Topolná 
Zelené domky č. p. 303 763 11 Lipa nad Dřevnicí 

ZEND s.r.o. Pivovarská 256 686 01 
Uherské Hradiště-
Jarošov 

Pavla Závadová Středová 1524 735 32 Rychvald 
Signalbau Moštěnská 60/4a 750 02 Přerov III - Lověšice 
Pavlík Leo s.r.o. Dostihová 473 763 15 Slušovice 
Jana Toppi Pod Kaštany 14 616 00 Brno 
ORTEX spol. s r.o. L. Váchy 173 760 01 Zlín 
Belfords Group s.r.o. Kafkova 1380/15 702 00 Ostrava 
Jana Toppi Pod Kaštany 14 616 00 Brno 
Reality Janša Klíčova 2a 618 00 Brno 
AVDZP Vinařská 6 603 00 Brno 
Krajinářská architektura č. p. 87 696 63 Hroznová Lhota 
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Letiště 1898 765 02 Otrokovice 
IMONT s.r.o. Nábřeží 719 760 01 Zlín, Prštné 
Wood Czech Company, s.r.o. Rybná 716/24 110 00 Praha 1 
Svatební salon Svatka Podolí 267 686 04 Kunovice 
OTMAR DOLEŽAL - kovoobrábění Žerotinova 506 763 61 Napajedla 
Doležálek Lumír Pod Svahy 995 686 01 Uherské Hradiště 

Univerzální mateřská škola Qočna 
Nám. T. G. Masaryka 
3030 760 01 Zlín 

Prodejna ELEKTRO Masarykovo nám. 210 763 61 Napajedla 
CommScope Czech Republic s.r.o. Evropská 862 664 42 Modřice 
Prádelna IMPRESS - Jana Hluchníková Lipová 178 747 16 Hať 
Continental Barum, s.r.o. Objízdná 1628 765 02 Otrokovice 
GRAFIKA a 3D Dukelská 3995 760 01 Zlín 
Simplex Web Solutions, s.r.o. Potocká 58/7 623 00 Brno 
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RENOL CZ, s.r.o. Průmyslová 17 696 42 Vracov 
TRANS-TECHNIK, s.r.o. Řípská 4 627 00 Brno 
XELLA CZ, s.r.o. Vodní 550 664 52 Hrušovany u Brna 
 

 

6.2 Výsledky výchovy a vzdělání    
   
Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2016/2017: 
 

 Počet žáků 
 

Prospělo s  
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

SŠ – denní forma 41 2 38 1 
 

 Počet žáků 
 

Prospělo s  
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

SŠ – kombinovaná  
studium 

91 22 53 6 

 
  
Hodnocení ukončení studia aktivních žáků v jarním a podzimním termínu 

 maturitní zkoušky 2016/2017: 

- denní forma:  

 Počet žáků 
v posledním 

ročníku 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nepřipuštěno  
k MZ 

SŠ 4 1 2 0 0 

 

- kombinovaná forma:  

 Počet žáků 
v posledním 

ročníku 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nepřipuštěno  
k MZ 

SŠ 35 3 24 8 0 
 

 

Výchovná a kázeňská opatření ve školním roce 2016/2017: 

Pochvala TU Pochvala ŘS  Důtka ŘŠ 
69 6 7 

 
Žáci byli oceněni za studijní výsledky, docházku, aktivní přístup k výuce a mimoškolní 

činnosti.  

 

Nejúspěšnějšími žáky z  řad absolventů byly  na akademii 

školy při slavnostním předávání maturitních vysvědčení 

vyhlášeny absolventky Mária Elisabeth Vicenová z denní 
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formy studia oboru vzdělání Ekonomika a podnikání, ŠVP Komerční právo, a Kateřina 

Gojová z kombinované formy téhož oboru vzdělání. Na slavnostním vyřazení maturantů byl 

vyhlášen 1700. absolvent školy, kterým se stal Petr Horák 

z kombinované formy studia oboru vzdělání Informační 

technologie, ŠVP Počítačové elektronické systém.   

Další drobné kázeňské přestupky řešili třídní učitelé a ředitelka 

školy ústní domluvou. O nedostatečných studijních výsledcích 

některých žáků byli rodiče informování písemně i na rodičovských schůzkách. 

 
 
6.3 Naši absolventi ve školním roce 2016/2017 
 
Ve školním roce 2016/2017 úspěšně absolvovali studium maturitní zkouškou: 

 
Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Komerční právo obchod – 
denní forma 

4.G 1 Hrubá Eliška 
4.G 2 Borýsková Tereza 
4.G 3 Vicenová Mária Elisabeth 

 
 
Obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP Počítačové elektronické systémy 
– kombinovaná forma 

4.DP 1 Doležálková Eva 
4.DP 2 Dorda Pavel 
4.DP 3 Fojtášková Lucie 
4.DP 4 Hauerland Antonín 
4.DP 5 Horák Petr 
4.DP 6 Kopecká Jitka 
4.DP 7 Novák Radek 
4.DP 8 Persch Martin 
4.DP 9 Železník Lukáš 
4.DP 10 Zatočil David 

 
  
Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Komerční právo - 
kombinovaná forma  

4.DG 1 Gojová Kateřina 
4.DG 2 Hižnajová Jana 
4.DG 3 Hrdlovičová Světla 
4.DG 4 Liška Michal 
4.DG 5 Neumann Tomáš 
4.DG 6 Pavlík Leo 
4.DG 7 Toppi Jana 
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4.DG 8 Večeřa Leoš 
4.DG 9 Večeřová Pavlína 
4.DG 10 Janša Petr 
4.DG 11 Dolníčková Simona Marie 
4.DG 12 Kulhánek Tomáš 
4.DG 13 Učnová Lucie 
4.DG 14 Juříková Aneta 
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7 Údaje o dalším vzdělání pedagogických pracovníků 
 
 

1/ Inženýrské studium  

Jméno Škola 
Bc. Zbyněk Fojtík Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

elektrotechniky a informatiky - magisterský program Informační 
a komunikační technologie, obor Telekomunikační technika –  
2. ročník 

 

2/ DPS 

Jméno Škola 
Bc. František Kopta, MSc. DPS v rámci CZV EPI s.r.o. Kunovice  

 

3/ Účast na seminářích a školeních a další odborné vzdělávání 

Jméno  
Prof. Mgr. Iveta 
Hashesh, Ph.D., MBA 

Workshop ředitelů škola ŠZ ZK + KAP 
21. 11. 2016, Zlín 
Kolokvium ředitelů – Aktuální informace z ČŠI 
23. 11. 2016, NIDV Zlín 
Interní školení: Koncepce výuky  
20. 11. 2016 
Interní školení: Vstupujeme do epochy digitálního trhu 
20. 11. 2016 
Interní školení z pedagogiky a didaktiky  
19. 12. 2016 
Přijímací řízení do škol  
3. 3. 2017, AVD Olomouc – místo konání Zlín 
Správní právo – Olomouc  
29. 3. 2017 

RNDr. Marie 
Bozděchová 

Samostudium z odborné literatury: 
- soubor učebnic fyziky pro gymnázia, Sbírky příkladů pro SŠ, 

Testy ze středoškolské fyziky, soubor Hravá fyzika, Fyzika 
aktuálně, technické a přírodovědné encyklopedie,  

- sledování fyzikálních aktualit z časopisů a novin 
- časopis Učitel matematiky 
Samostudium z odborných stránek: 
- www.novamaturita.cz/ 
- www.statnimaturita-matika.cz/ 
- www.hrave.cz/ 
- www.novyamos.cz/ 
Interní školení: Koncepce výuky  
20. 11. 2016 
Interní školení: Vstupujeme do epochy digitálního trhu 
20. 11. 2016 

Ing. Martina Černá Samostudium z odborné literatury: 
- Daňové zákony 2016 s komentářem 
- odborné časopisy – Ekonom, Bankovnictví, Daně a finance, 

Poradce podnikatele  
- sledování aktuálních ekonomických novinek v časopisech a 
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novinách 
Interní školení: Koncepce výuky  
20. 11. 2016 
Interní školení: Vstupujeme do epochy digitálního trhu 
20. 11. 2016 
Interní školení z pedagogiky a didaktiky  
19. 12. 2016 

Ing. Hynek Dušek Samostudium z odborné literatury: 
- odborné časopisy – Biotechnology, National Geographic 

Magazine,  
- sledování přírodovědných aktualit z časopisů a novin 
Interní školení: Koncepce výuky  
20. 11. 2016 
Interní školení: Vstupujeme do epochy digitálního trhu 
20. 11. 2016 
Interní školení z pedagogiky a didaktiky  
19. 12. 2016 

Bc. Zbyněk Fojtík Samostudium z odborné literatury: 
- odborné časopisy - Amatérské rádio, Chip, Computer 
Samostudium z odborných stránek: 
- www.livescience.com 
- www.odbornecasopisy.cz 
- www.žive.cz 
- www.eletronics-lab.com 
- www.linuxexpres.com 
- www.hexapolis.com 
- www.toptechboy.com 
- land-boards.com/ 
Interní školení: Koncepce výuky  
20. 11. 2016 
Interní školení: Vstupujeme do epochy digitálního trhu 
20. 11. 2016 
Interní školení z pedagogiky a didaktiky 
19. 12. 2016 

Mgr. Danuška 
Hofmannová 

Samostudium z odborné literatury: 
- odborný časopis - Časopis pro moderní filologii 
- články z http://e-rustina.cz/clanky 
Interní školení: Koncepce výuky  
20. 11. 2016 
Interní školení: Vstupujeme do epochy digitálního trhu 
20. 11. 2016 

RNDr. Jitka 
Jablonická 

Samostudium z odborných stránek: 
- www.novamaturita.cz/ 
- www.statnimaturita-matika.cz/ 
- www.hrave.cz/ 
- www.novyamos.cz/ 
- Reklamawww.ucebnicemapy.cz/StredniSkoly  
- časopis Učitel matematiky 
M 142 - Umění řešit matematické problémy,  
8. 11. 2016, Brno 
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Interní školení: Koncepce výuky  
20. 11. 2016 
Interní školení: Vstupujeme do epochy digitálního trhu 
20. 11. 2016 

Ing. Robert Jurča, 
PhD. 

Samostudium z odborné literatury: 
- elektronické verze časopisů z nakladatelství Elsevier-Kluwer-

Wiley: 
http://www.suweco.cz/online/cz3/client/pristup_srch0.asp 
- elektronické verze časopisů z nakladatelství Springer: 

http://link.springer.de/ 
- plnotextové a abstraktové časopisy databáze ProQuest 5000: 

http://proquest.umi.com/login 
- abstraktovou databázi INSPEC: 

https://dialog.cvut.cz/ 
- odborné časopisy - Chip, Computer, Cad a stránky: 

http://www.cadforum.cz/cadforum/ 
Interní školení: Koncepce výuky  
20. 11. 2016 
Interní školení: Vstupujeme do epochy digitálního trhu 
20. 11. 2016 
Interní školení z pedagogiky a didaktiky  
19. 12. 2016 

Bc. František Kopta, 
MSc. 

Samostudium z odborné literatury: 
- odborné časopisy - Chip, Computer 
- webové stránky – www.router.cz, ww.zive.cz 
- sledování novinek z oblasti informatiky a informačních 

technologií z časopisů a novin 
Zadavatel MZ – e-learning – 4. 1. 4. 3. 2017  
Zadavatel MZ s PUP – e-learning – 15. 2. - 25. 3. 2017 
Roadshow pro školy, 12. 10. 2016, Zlín – ICT technologie ve 
školním prostředí 
Interní školení: Koncepce výuky  
20. 11. 2016 
Interní školení: Vstupujeme do epochy digitálního trhu 
20. 11. 2016 
Interní školení z pedagogiky a didaktiky  
19. 12. 2016 

p. Andrew Allan 
Napthine 

Samostudium z odborné literatury: 
- REMEDIOSOVÁ, H. a E. ČECHOVÁ. Chcete mluvit česky? / 

Do you want to speak Czech? Textbook 1. A communicative 
course of contemporary Czech for English speakers 
(beginning to intermediate level). 5. vyd. Liberec: Harry Putz, 
2005. 414 s. ISBN 80-86727-04-1., časopis Bridge 

Interní školení: Koncepce výuky  
20. 11. 2016 
Interní školení: Vstupujeme do epochy digitálního trhu 
20. 11. 2016 
Interní školení z pedagogiky a didaktiky:  
19. 12. 2016 

Ing. Iveta Pištěková Samostudium z odborné literatury: 
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- Daňové zákony 2016 s komentářem 
- odborné časopisy – Ekonom, Bankovnictví, Daně a účetnictví, 

Poradce podnikatele, Finanční, daňový a účetní bulletin  
- sledování aktuálních ekonomických novinek v časopisech a 

novinách 
Interní školení: Koncepce výuky  
20. 11. 2016 
Interní školení: Vstupujeme do epochy digitálního trhu 
20. 11. 2016 
Interní školení z pedagogiky a didaktiky:  
19. 12. 2016 

Mgr. Alena Putinová Samostudium z odborné literatury: 
- odborné časopisy – Naše řeč, Slovo a slovesnost, Časopis pro 

moderní filologii 
Sloh všemi smysly I., 21. 10. 2016, Brno 
Sloh všemi smysly II., 2. 12. 2016, Brno 
Sloh bez obav, 4. 11. 2016, Brno 
Interní školení: Koncepce výuky  
20. 11. 2016 
Interní školení: Vstupujeme do epochy digitálního trhu 
20. 11. 2016 
Interní školení z pedagogiky a didaktiky:  
19. 12. 2016 
Konzultační seminář z CJL k MZ - e-learning – 18. 1. -  4. 3. 2017 

Mgr. Emílie 
Řezníčková 

Samostudium z odborné literatury: 
- Oxford University Press Olomouc, časopis Bridge 
Vedení Metodických kurzů učitelů ZŠ 
Konzultační seminář z JAA k MZ – termín bude upřesněn 
Interní školení: Koncepce výuky  
20. 11. 2016 
Interní školení: Vstupujeme do epochy digitálního trhu 
20. 11. 2016 

Mgr. et Mgr. Jakub 
Trávníček 

Samostudium z odborné literatury: 
- odborné časopisy – Aplikace práva, Bulletin advokacie, 

Správní právo a Geografické rozhledy  
Zadavatel MZ s PUP – e-learning – 15. 2. – 25. 3. 2017 
NIDV Zlín – Islám a islámské právo – 14. 10. 2016   
Interní školení: Koncepce výuky  
20. 11. 2016 
Interní školení: Vstupujeme do epochy digitálního trhu 
20. 11. 2016 
Interní školení z pedagogiky a didaktiky:  
19. 12. 2016 
Správní právo – Olomouc  
29. 3. 2017 

JUDr. Radomíra 
Veselá, PhD. 

Samostudium z odborné literatury: 
- odborné časopisy – Časopis pro právní vědu a praxi, Česká 

kriminologie 
- publikace Institutu pro kriminologii a sociální prevenci: 

http://www.ok.cz/iksp/publikace.html 
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- novinky z portálů: 
http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx, 
https://portal.gov.cz/portal/obcan/,  
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=31, 
https://portal.mpsv.cz/, 
http://www.msmt.cz/ministerstvo/skolsky-informacni-a-
vzdelavaci-portal 

Konzultační setkání s výchovnými poradci středních škol – 21. 9. 
2016  
NIDV Zlín – Prevence domácího násilí a genderově podmíněného 
násilí – 5. 10. 2016 
Právnická fakulta Brno - Vybrané otázky hospodářské kriminality  
–  28. 11.2016, Brno 
Interní školení: Koncepce výuky  
20. 11. 2016 
Interní školení: Vstupujeme do epochy digitálního trhu 
20. 11. 2016 
Konference: Banskobystrické dni práva – UMB Banská Bystrica, 
23. 11. 2016 

Mgr. Zita Zapletalová Samostudium z odborné literatury: 
- Kouč vlastního života, M. Béreš (psychologie) 
- Klíč ke všem vztahům, E. a J. Hicks (etika) 
- Náboženství a moderní česká společnost, D. Vaculík 
- Síla světa, A. Novák (filozofie) 
- časopis Moje psychologie 
- magazín Zdraví (kapitoly  z psychologie) 

Interní školení z pedagogiky a didaktiky:  
19. 12. 2016 

Žaneta Zapletalová, 
MBA 

Samostudium z odborné literatury: 
- sledování aktuálních novinek z MAN v časopisech a 

novinách – články pro manažery a pracovníky marketingu: 
http://www.managementnews.cz/ 

- odborný časopis Ekonom, E+M Ekonomie a Management    
             

Ľubica Ševečková Samostudium legislativy a jejich novelizací. 
 
Přijímací řízení do škol  
3. 3. 2017, AVD Olomouc – místo konání Zlín 
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8             Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
 

8.1 Středoškolská odborná činnost a účast na soutěžích 
 
Do Středoškolské odborné činnosti se tradičně zapojují všichni 

žáci střední školy. Dne 20. 3. 2017 proběhlo školní kolo SOČ. 

K postupu do okresního kola byla doporučena následující 

vítězná soutěžní práce: 

 

p.č. Obor Název Žáci Třída 

1 14  Pedagogika, 

psychologie, 

sociologie a 

problematika 

volného času 

DOKUMENT O SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH Richard Dubný 

Marek Šenkyřík 

1.A 

 

Žáci účastnící se dne 4. 4. 2017 okresního kola dál nepostoupili, avšak získali jako žáci 1. 

ročníku velké zkušenosti. 

 

Škola se dále v okresních kolech zapojila do: 

- olympiády z anglického jazyka  

- olympiády z ruského jazyka 

- soutěže Matematický klokan  

- ekonomické olympiády.    

 

  

8.2 Významné školní akce     
 
Významné školní akce tvoří: 

• 1. 9. 2016 – Valná hromada – slavnostní zahájení nového školního roku 

• 2. 9. 2016 – Den soutěží a her  

• 5. 9. 2016 – Oborový den 

• 5. – 7. 10. 2016 – Školní výlet do Prahy třídy 4.G 

• 3. 10. 2016 – Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 
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• 11. 11. 2016 – „Tajemství zavřených dveří“ – interaktivní přednáška na téma domácího 

násilí 

• 14. 11. 2016 – Vánoce s počítačem – Hodonín 

• 12. 12. 2016 – Rychlý kurz sebeobrany 

• 22. 12. 2016 – Vánoční rozloučení se školou 

• 2. 2. 2017 – Návštěva soudu I  

• 23. 3. 2017 – AMPER 2017 

• 21. a 24. 4. 2017 – „Klima třídy a indentifikace rizikových oblastí u dospívajících“ 

• 4. 5. 2017 – divadlení představení „Legenda V+W aneb Příběh Osvobozeného divadla“ 

• 17. 5. 2017 – „Kyberšikana“ preventivní přednáška o zneužití ICT technologií 

• 1. 6. 2017 – Návštěva soudu II 

• 7. 6. 2017 – Akademie SGaSOŠ – slavnostní vyřazení absolventů 

• 28. 6. 2017 – Školní výlety 

• 29. 6. 2017 – Závěrečný úklid školy 
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8.3 Spolupráce se sociálními partnery 
 
Škola dlouhodobě spolupracuje s následujícími partnery:  

• Speciální škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí 

• Střední odborná škola a Střední odborné učiliště elektrotechnické Lipník nad Bečvou 

• Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice 

• SPŠ Otrokovice 

• obchodní společnosti, firmy a organizace státní a veřejné správy, ve kterých žáci 

absolvují praxi 

• Okresní pedagogická poradna Uherské Hradiště 

• Město Kunovice 

• Okresní soud Uherské Hradiště 

• Podnikatelský inkubátor Kunovice 

• Základní školy ve Zlínském kraji 
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9    Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí 
 
Ve školním roce 2016/2017 na škole neproběhla presenční inspekční kontrola.  

 

Dne 15. 9. 2016 se škola prostřednictvím ředitelky školy účastnila v inspekčním 

elektronickém zjišťování týkajícího se participace žáků na fungování střední školy. 

 

Škola byla ČŠI  zařazena do vzorku škol,  ve kterých bylo na podzim roku 2016 výběrové 

zjišťování výsledů žáků 3. ročníku SŠ prostřednictvím inspekčního systému elektronického 

testování InspIS SET. Výběrového zjišťování v oblasti přírodovědné gramotnosti, které 

proběhlo 22. 11. 2016 se zúčastnili žáci 3.A a 3.G. 
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10   Základní údaje o hospodaření školy  
 
 

Hlavním příjmem Soukromého gymnázia, střední odborné školy a jazykové školy s právem 

státní jazykové zkoušky, s.r.o. jsou dotace poskytované soukromé škole podle počtu žáků a 

příjmy z úhrad školného a ubytování.    

 

Celkové výnosy za období školního roku 2016/2017: 

Celkem                     6. 007 233,-Kč 

z toho:  

• dotace (dle aktuálního počtu žáků)       3. 553 903,-Kč   

• školné                                               2. 451 573,-Kč 

• ostatní příjmy                                     1. 757,-Kč 

 

Školné se hradí v měsíčních splátkách. Výška školného je žákům stanovena dle směrnice.

  

Celkové náklady za období školního roku 2016/2017: 

Celkem                                                   6. 101 920,- Kč 

Investiční výdaje:                                                        0,- Kč 

Neinvestiční výdaje celkem                                                  6. 101 920,- Kč  

z toho:               

• mzdy pracovníků                                         2. 862 911,-Kč 

• zákonné odvody                                            630 533,-Kč 

• ostatní provozní náklady                                       2. 608 476,-Kč 

 

Neinvestiční náklady hrazené z dotace (dle skutečného stavu žáků) činily za školní rok 

2016/2017 částku 3.553 903,- Kč. 
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Závěr    
 
 
Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky, s.r.o. má již svou  škola dlouhou tradici.  Je součástí vzdělávacího komplexu 

s Evropským polytechnickým institutem, s.r.o., soukromou vysokou školou v Kunovicích. 

Škola poskytuje úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou v denní i kombinované formě.  

Dne 11. 3. 2017 oslavila již 26 let od svého založení a do života  vypustila 1713 absolventů. 

 

Vedení školy spolu s pedagogickým sborem plní  v souladu se školskými zákony své profesní 

cíle a poslání, tj. rozvíjet vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané 

základním vzděláním a poskytovat žákům obsahově široké odborné vzdělání. Svou činností 

usilují o naplnění hesla školy, kterým se stala „tradice, serióznost a konkurenceschopnost“.  

 

Datum zpracování zprávy: 6. října 2017 

     

Datum projednání školskou radou a na poradě pracovníků školy: dne 10. října 2017. 

 

Podpis ředitele a razítko školy: 

 


