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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: 600015572  IČ: 253 23 822 
 

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

686 04  Kunovice, Osvobození 699   

686 04 Kunovice, Osvobození 861    
                                   

Zřizovatel: 

 

Jednatel:    Mgr. Pavel Polián 

    Zahradní 531, 753 61 Hranice na Moravě 
 

Společníci:  Akademie HUSPOL s.r.o. 

Osvobození 699, 686 04 Kunovice 

    HUSPOL group s.r.o. 

Zahradní 27, 783 72 Velký Týnec  
  

▪ Ředitel školy:  Ing. Iva Matušíková, DiS., B.B.S., MBA  

▪ Zástupce pro RVP Ekonomika a podnikání a metodik prevence: Mgr. Kamil Červinka 

▪ Zástupce pro RVP Informační technologie: Bc. František Kopta, MSc. 

▪ Zástupce ředitele pro provoz:  pí Ľubica Ševečková  

▪ Ekonomické oddělení: pí Markéta Nevařilová, pí Marta Pomykalová 
  

▪ Kontakt na zařízení: 

Tel.: 572 548 198   Mobil: 773 621 649, 602 530 197 

Web: www.stredni.cz   E-mail: sgasos@akademie-huspol.cz 

Datová schránka: 5bs3f4g 

Jméno pracovníka pro informace: Ing. Iva Matušíková, DiS., B.B.S., MBA  
 

▪ 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 

 

 

 

http://www.stredni.cz/
mailto:sgasos@akademie-huspol.cz
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1.2 Organizační schéma   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Školská rada   

 

Mgr. Kamil Červinka 

zástupce zřizovatele      

předseda 

 

Ing. Iveta Pištěková                                            

zástupce pedagogických pracovníků                         

člen 

 

Peter Schovajsa  

zástupce zletilých žáků a zákonných                          

zástupců nezletilých žáků 

člen 

 

Plán práce školské rady ve školním roce 2021/2022 

 

1. zasedání školské rady Datum: 10. září 2021 

Program: Volba předsedy školské rady. 

Schválení plánu práce školské rady na školní rok 2021/22. 

Projednání koncepčního záměru rozvoje školy ve školním roce 2021/22. 

Schválení ročního plánu práce školy na školní rok 2021/22. 

Schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 

2021/22. 

Podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 

správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 

Zřizovatel 

Mgr. Pavel Polián 

Ředitelka 

Ing. Iva Matušíková, DiS., B.B.S., MBA 

Zástupce ředitele pro provoz 

Pí Ľubica Ševečková 

 
 

Zástupce  ředitele 
pro RVP Ekonomika a podnikání, 

metodik prevence 

Mgr. Kamil Červinka 

Zástupce ředitele 

pro RVP Informační technologie 

Bc. František Kopta, MSc. 

Ekonomické oddělení 

pí Markéta Nevařilová 
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Volební řád školské rady 

Ostatní. 

 

2. zasedání školské rady Datum: 10. října 2021 

Program: Schválení výroční zprávy za školní rok 2020/21. 

 

3. zasedání školské rady Datum: 27. ledna 2022 

Program: Kontrola uskutečňování školních vzdělávacích programů.  

Kontrola plnění školního řádu a vnitřních směrnic školy. 

Kontrola plnění pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Kontrola plnění koncepčních záměrů rozvoje školy. 

Podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 

správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 

Ostatní. 

 

 

4. zasedání školské rady Datum: červen 2022 

Program: Vyhodnocení uskutečňování školních vzdělávacích programů. Příprava ŠVP 

na školní rok 2022/21 

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 

stavu k 30. 6. 

Přepočtený počet 

pedagogických 

pracovníků 

Počet žáků 

na přepočt. 

ped.prac. 

Střední škola* 2 10 5 3,7 2,7 

• Stav k 30. 6. 2022. 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 2021/2022 (k 30. 6. 2022 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 

 

4 

 

0 

Ekonomika a podnikání, ŠVP 

Komerční právo 

 

63-41-M/01 

 

SŠ 

6  

0 

Celkem SŠ – denní   10 0 

 

 

Vyučované obory 

 

Kód oboru 

(KKOV) 

Součást 

Školy 

Kombinovaná forma studia 

Počet  žáků 

 

Z toho: 

Ukončilo MZ 

(v jarním 

termínu) 

Informační technologie, ŠVP 

Informační technologie 

18-20-M/01 SŠ  

18 

 

2 

Ekonomika a podnikání, ŠVP 

Komerční právo 

 

63-41-M/01 

 

SŠ 

9 3 

Ekonomika a podnikání, ŠVP 

Ekonomika podniku 

63-41-M/01 SŠ 21 2 

Celkem SŠ – kombinovaná   48 7 
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V jarním zkušebním termínu 2022 dále ukončili MZ opravnou maturitní zkouškou žáci 

4. ročníku z předešlých let, a to: 

 

1 žák – 18-21-M/01, Informační technologie, ŠVP Počítačové elektronické systémy, 

kombinovaná  

 

V podzimní zkušebním termínu 2022 dále ukončili MZ opravnou maturitní zkouškou žáci 

4. ročníku, a to: 

 

2 žáci – 18-21-M/01, Informační technologie, ŠVP Informační technologie, kombinovaná 

forma 

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

 

Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou 

 

Žáci konali maturitní zkoušku formou didaktického testu ve společné části, která je 

organizována celostátně v jedné úrovni. Maturovali ze dvou předmětů – všichni z českého 

jazyka a literatury a dál si volili buď cizí jazyk, nebo matematiku. V profilové části na 

didaktický test z českého jazyka a literatury a cizího jazyka navazovala písemná práce a ústní 

zkouška. Součástí profilových maturitních zkoušek byly také písemné zkoušky. V profilové 

části si žáci vybírali povinně další 2 předměty z nabídky školy. Součástí ústní zkoušky u ŠVP 

Informační technologie a ŠVP Komerční právo byly také obhajoby maturitních prací. Maturitní 

práce byly na dobré úrovni a jejich obhajob se žáci s dobrými výsledky. Maturitní zkoušky 

probíhaly v důstojné a klidné atmosféře a byly všemi třemi předsedy maturitních komisí 

hodnoceny na závěrečné poradě velmi pozitivně. 

 

Témata obhájených maturitních prací: 

 

ŠVP Informační systémy 

• Arduino Mega zařízení: LED diodová kostka 

• PR web obchodního zástupce 

• E-schop pro Mrfishing 

• Android aplikace - Návěstidla 

• Tvorba webových stránek za účelem prezentace totálního obchodu s domácími sýry 

• Webová stránka k propagaci nemovitosti 

• Auto na dálkové ovládání řízeno pomocí Arduina 

 

ŠVP Komerční právo 

• Dokazování v soudním řízení 

• Nesvéprávné osoby v trestním právu 

• Veřejný ochránce práv 

• Trestný čin a jeho stádia 
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• Trestné činy proti životu  

• Sociální a právní ochrana dětí  

• Reorganizace právnické osoby 

• Nezaměstnanost a její řešení 

• Pracovní poměr 

• Institut opatrovnictví 

 

 

2.1 Inovace vzdělávacích programů 

 

Ve školním roce 2021/2022 škola poskytovala střední vzdělání s maturitní zkouškou jednak  

v oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání zaměřeném na oblasti komerčního práva 

a ekonomiku podniku a dále v oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie zaměřeném 

na oblast informačních technologií, a to v denní i v kombinované formě. Od 1. 9. 2021 se žáci 

prvních ročníků vzdělávali podle inovovaný školních vzdělávacích programů a to: 

1. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Komerční právo - Komerční právo 

2. 63-41-M/01Ekonomika a podnikání, ŠVP Ekonomika podniku – Ekonomika podniku  

3. 18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP Informační technologie – Informační 

technologie 

 

 

 

     

2.2 Stručná charakteristika oborů vzdělání 

 

4. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP 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.  

 

 

5. 63-41-M/01Ekonomika a podnikání, ŠVP Ekonomika podniku  

Tento obor poskytuje žákům vzdělání zaměřené na osvojení si teoretických odborných znalostí 

a dovedností základních ekonomických kategorií a principů z pohledů současné 

mikroekonomické a makroekonomické teorie, ekonomicko-manažerských přístupů, metod  

a nástrojů, finančních, obchodních a marketingových a manažerských činností, zpracování dat, 

včetně využití metod a nástrojů IT pro ekonomické řízení podniků. Cílem oboru je příprava 
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podnikových ekonomů pro nižší a střední stupeň řízení výrobních a obchodních organizací nebo 

vybraných útvarů neziskových organizací a státní správy, ale i pro ekonomické řízení vlastního 

podnikání. Studenti jsou vybaveni odbornými znalostmi  

a dovednostmi z oblasti základních teoretických ekonomických disciplín. 

 

 

6. 18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP Informační technologie  

Studijní program vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace v oboru Informační 

technologie. Absolventi tohoto studijního programu naleznou uplatnění v oblasti hardware  

a software jako programátoři, správci sítí, specialisté informačních a komunikačních 

technologií, operátoři při tvorbě počítačové grafiky a multimédií, v nižších řídících funkcích v 

oblasti výpočetní techniky a elektrotechniky. Možnými pracovními pozicemi  absolventů jsou 

technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních 

systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj. 

 

 

2.3 Evaluace studijních znalostí 

 

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

 

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.  

 

Při hodnocení je kladen důraz na využívání formativního hodnocení, které si klade za cíl 

poskytnout kvalitní zpětnou vazbu pro zlepšení výkonů jednotlivých žáků.  
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3. Přehled pracovníků školy     

 

3.1  Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022 

 

Jméno vyučujícího Funkce Úvazek Dosažené vzdělání Pedagogická 

praxe 

Mgr. Alena Borúfková učitelka 0,11 Masarykova univerzita Brno, fakulta 

pedagogická, obor učitelství 

všeobecně vzdělávacích předmětů 

pro SŠ kombinace anglický jazyk – 

hudební výchova.   

25  

Mgr. Kamil Červinka učitel 1 Univerzita Komenského 

v Bratislavě, fakulta právnická, obor 

právo.  

Akademie HUSPOL s.r.o. Kunovice, 

pedagogická způsobilost učitel 

odborných předmětů SŠ.     

4 

Ing. Hynek Dušek 

 

učitel 0,18 Vysoká škola polnohospodářská 

v Nitře, fakulta agronomická, obor 

fytotechnický. 

EPI, s.r.o. Kunovice, pedagogická 

způsobilost učitel všeobecných 

předmětů SŠ.  

13 

Mgr. Danuška 

Hofmannová  

učitelka 0,2 Univerzita J. E. Purkyně v  Brně, 

fakulta pedagogická, obor učitelství 

pro školy I. cyklu – aprobace ruský 

jazyk – tělesná výchova.  

54 

PhDr. Kamil Ježík, 

MBA 

učitel  0,1 Univerzita J.A.Komenského Praha 

s.r.o., studijní program speciální 

pedagogika, studijní obor speciální 

pedagogika – učitelství – Mgr. 

EPI, s.r.o. Kunovice, pedagogická 

způsobilost učitel všeobecně 

vzdělávacích předmětů SŠ. 

Vysoká škola Danubius s.r.o. v 

Sládkovičově, studijní program 

sociální práce, studijní obor sociální 

práce – PhDr. 

EPI, s.r.o. Kunovice, profesní 

studium ve specializaci MBA pro 

manažery ve školství - MBA 

7 

Bc. František Kopta, 

MSc. 

učitel  

0,23 

Evropský polytechnický institut, 

s.r.o., studijní program informatika, 

studijní obor elektronické počítače. 

MSc. studium - obor aplikovaná 

informatika. 

Akademie HUSPOL s.r.o. Kunovice, 

pedagogická způsobilost učitel 

odborných předmětů SŠ.      

8 

Ing. Iva Matušíková, 

DiS., B.B.S., MBA  

ředitelka 1 Trenčianská univerzita A.Dubčeka 

v Trenčíně, fakulta sociálno – 

ekonomických vzťahov, obor ĺudské 

zdroje a personálny manažment – 

Ing. 

12 
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Vyšší odborná škola,s.r.o. Kunovice, 

obor právo komerční – DiS. 

IT Sligó, Irsko, obor Business 

studies – B.B.S. 

Carolus Magnus Universitas Brusel, 

obor General management – MBA 

Akademie HUSPOL s.r.o. Kunovice, 

pedagogická způsobilost učitel 

odborných předmětů SŠ.      

Mgr. Jana Měchurová  učitelka  

0,16 

Univerzita J.E. Purkyně v Brně, 

fakulta přírodovědecká, obor 

matematika – fyzika studijní směr 

učitelský.  

53 

 

Ing. Edita Naďová  

učitelka  

0,21 

VUT Brno, fakulta technologická, 

obor technologie kůže, plastů a 

gumy, pedagogická způsobilost 

k výuce odborných předmětů na SŠ.  

Univerzita Palackého v Olomouci, 

fakulta pedagogická, rozšiřující 

studium českého jazyka pro 2. 

stupeň ZŠ.  

Masarykova univerzita v Brně, 

fakulta pedagogická, pedagogická 

způsobilost pro předmět český jazyk 

a literatura na SŠ.   

24 

Ing. Jindřich Petrucha, 

Ph.D. 

učitel 0,36 VUT v Brně, fakulta strojnická, obor 

– stroje a zařízení pro strojírenskou 

výrobu, fakulta elektrotechniky a 

informatiky, pedagogická 

způsobilost učitelství odborných 

předmětů na středních školách a 

odborných učilištích. 

MZLU v Brně, fakulta provozně 

ekonomická, obor ekonomická 

informatika – PhD. 

31 

 

Ing. Iveta Pištěková  učitelka  

1 

VŠE v Praze, fakulta obchodní, obor 

ekonomika služeb a cestovního 

ruchu, fakulta financí a účetnictví, 

pedagogická kvalifikace k výuce 

ekonomických předmětů pro střední 

školy a vyšší odborné školy. 

6 

Mgr. et Mgr. Kateřina 

Pitrová, Ph.D., BBA, 

MBA 

učitelka 0,18 Univerzita Palackého Olomouc, 

fakulta pedagogická, obor učitelství 

německého jazyka pro základní 

školy. 

Univerzita Jana Amose Komenského 

Praha s.r.o., studijní program 

pedagogika, obor andragogika. 

Univerzita Jana Amose Komenského 

Praha s.r.o., studijní program 

pedagogika, obor andragogika-Ph.D. 

AZ SMART Vzdělávací centrum, 

obor Economy and Law – BBA 

Státní jazyková škola v Praze, státní 

všeobecná jazyková zkouška 

z jazyka německého. 

24 
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Jazyková škola hl.m. Prahy, státní 

všeobecná jazyková zkouška 

z jazyka anglického, státní základní 

jazyková zkouška z jazyka 

francouzského. 

Univerzita Karlova v Praze, 

pedagogická fakulta,program CŽV, 

rozšiřující studium francouzský 

jazyk.    

Univerzita Palackého 

Olomouc,pedagogická fakulta, 

program CŽV, rozšíření kvalifikace 

anglický jazyk – učitelství pro 

základní školy. 

Univerzita Karlova,pedagogická 

fakulta, program CŽV, učitelství 

dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ. 

Vysoká škola Jagielloňská v Toruni, 

fakulta veřejnosprávních a 

ekonomických studií v Uh.Hradišti, 

vzdělávací program Studium pro 

ředitele škol a školských zařízení ( 

DVPP – funkční 

studium),manažerský studijní 

program Management ve vzdělávání 

a správě – MBA 

University of CAMBRIDGE, 

Certificate in Advanced English, 

Council of Europe Level C1   

Metropolitní univerzita v Praze, 

Anglophone Studies, navazující 

magisterský studijní program – 

probíhající studium  

Mgr. Maroš Ščerbík učitel 0,13 

 

Univerzita Komenského 

v Bratislavě, fakulta telesnej 

výchovy a športu, obor učitelstvo 

všeobecnovzdelávacích predmetov 

telesná výchova – anglický jazyk.  

27 

 

 

 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022:   

 

 k datu 30. 6. 2022 

počet fyzických 

osob 

přepočtené 

úvazky 

Interní pracovníci 3 3 

Externí pracovníci 10 1,86 
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Věková struktura učitelů: 

 

Věk Počet pracovníků 

do 30 let 0 

od 30 do 40 let 2 

od 40 do 50 let 4 

od 50 do 60 let 4 

nad 60 let 3 

 

 

Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2021/2022: 

(Zahrnuje povinné, povinně volitelné i nepovinné předměty.) 

 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání  93 

Aprobovanost výuky  93 

 

 

3.2 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022 

 

 k datu 30. 6. 2022 

počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 3 2,3125 

Externí pracovníci 1 0,125 

 

 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2021/22: 

 

Poř. 

číslo 

Jméno a příjmení 

Pracovní zařazení 

Úvazek Stupeň vzdělání 

Obor 

1. Helešicová Pavlína – uklízečka  1 SOUZ Český Těšín 

2. Kovář Libor - údržbář 0,2125 SPŠ Zlín 

3. Nevařilová Markéta – pracovnice 

ekonomické oddělení 

0,3125 SSOŠ Uh.Hradiště  

4. Pomykalová Marta –pracovnice 

ekonomického oddělení 

0,125 SEŠ Uh.Hradiště  

5. Ševečková Ľubica – administrativní 

pracovnice 

1 SEŠ Senica 
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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 

2021/2022:  

 

 

Kód 

 

Název 

 

Délka 

studia 

 

Druh 

studia 

Počet 

přihlášených 

Počet 

přijatých 

celkem 

Zapsáni  

ke 

studiu  

celkem 

Ne 

-zapsání 

Zpět 

vzetí 

 

Počet 

odvolání 

1. kolo Další 

kola 

18-20-

M/01 

Informační technologie, 

ŠVP Počítačové 

elektronické systémy 

 

4 

 

SŠ 

 

4 

 

2 

 

6 

 

2 

 

4 

 

0 

 

0 

63-41-

M/001 

Ekonomika a podnikání, 

ŠVP Komerční právo 

 

4 

 

SŠ 

 

0 

 

11 

 

11 

 

6 

 

5 

 

0 

 

0 

 Celkem   4 13 17 8 9 0 0 

 

 

4.2 Žáci přihlášení a přijatí ke studiu v kombinované formě pro 

školní rok 2021/2022: 

 

 

Kód 

 

Název 

 

Délka 

studia 

 

Druh 

studia 

Počet 

přihlášených 

Počet 

přijatých 

celkem 

Nástup  

ke 

studiu  

celkem 

Nena- 

stoupili 

Zpět 

Vzetí/   

zastavení 

řízení 

 

Počet 

odvolání 

Přijetí 

do 

vyššího 

ročníku 1. kolo Další 

kola 

18-20-

M/01 

Informační technologie, 

ŠVP Informační 

technologie 

 

4 

 

SŠ 

 

2 

 

8 

 

10 

 

10 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

63-41-

M/001 

Ekonomika a podnikání, 

ŠVP Komerční právo 

 

4 

 

SŠ 

 

1 

 

16 

 

17 

 

8 

 

9 

 

0 

 

0 

 

0 

63-41-

M/001 

Ekonomika a podnikání, 

ŠVP Ekonomika podniu 

 

4 

 

SŠ 

 

3 

 

24 

 

27 

 

18 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

4.3 Další doplňující údaje k přijímacímu řízení - kritéria 

přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 

 
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou  

č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání v platném znění, ředitelka školy 

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Pro přijímací řízení stanovila 
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jednotná kritéria pro uchazeče o studium v kombinované formě studia pro níže uvedené školní 

vzdělávací programy v rámci nabízených oborů vzdělání. Vyhlášením 1. kola přijímacího řízení 

pro školní rok 2021/2022 škola zahajuje přijímání přihlášek ke studiu. 

 

 

Jednotná kritéria pro přijímací řízení na SGaSOŠ s.r.o., Kunovice pro 

školní rok 2021/2022 

 

1. Předpokládané maximální počty přijímaných žáků do 1. ročníku: 

➢ Obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie: 

ŠVP Informační technologie 

ŠVP Informatika a kyberbezpečnost 

- 50 žáků v denní formě 

- 40 žáků v kombinované formě 

 

➢ Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání: 

ŠVP Komerční právo 

ŠVP Ekonomika a bezpečnost podniku 

- 50 žáků v denní formě 

- 50 žáků v kombinované formě 

 

Počet otevřených tříd bude stanoven na základě počtu podaných přihlášek. O minimálním počtu žáků 

ve třídě rozhodne ředitelka školy se souhlasem zřizovatele. V případě malého zájmu o kterýkoliv ŠVP 

kteréhokoliv oboru (malý počet odevzdaných přihlášek, malý počet odevzdaných zápisových lístků) si 

škola vyhrazuje právo třídu se ŠVP s nízkým počtem přihlášek neotevřít. Uchazečům nabídne přijetí 

do jiné třídy s jiným ŠVP, který má ve své vzdělávací nabídce. 

 

Pro všechny obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou jsou stanovena jednotná 

kritéria. 

 

2. Průběh a vyhodnocení 1. kola přijímacího řízení: 

 

1. kolo přijímacího řízení proběhne bez jednotné přijímací zkoušky. Uchazeči se podrobí 

školní přijímací zkoušce. 

 

V případě, že počet přihlášek v jednotlivých oborech nebude přesahovat kapacitu 

maximálního počtu přijímaných uchazečů, ředitelka školy si v souladu s platnou 

legislativou vyhrazuje právo rozhodnout o nekonání školní přijímací zkoušky. Pokud tak 

rozhodne, zveřejní své rozhodnutí do 8. března 2021 na www stránkách školy a do 19. 

března 2021 své rozhodnutí sdělí uchazečům o studium. V tomto případě jsou přijati všichni 

uchazeči, kteří odevzdali přihlášku ke studiu na obor. 

 

Uchazeči v případě konání školní přijímací zkoušky budou při přijímání hodnoceni z: 



 

 17 

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. 

ročníku ZŠ uchazeči o denní formu studia; vysvědčení z předchozího vzdělávání – uchazeči o 

kombinovanou formu studia); 

b) výsledků školní přijímací zkoušky ve formě testů ze všeobecně vzdělávacích základů, 

odborných znalosti k profilaci oboru a ústního pohovoru; 

c) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy; uchazeče 

(např. olympiády, soutěže, další vzdělání, apod.), dosavadní praxe, apod. 

 

Jednotlivým částem je přidělena následující váha: 

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 0 – 10%; 

b) výsledkům školní přijímací zkoušky ve formě testů ze všeobecně vzdělávacích základů, 

odborných znalosti k profilaci oboru a ústního pohovoru 0 – 60 %; 

c) případně dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 

(např. olympiády, soutěže, apod.), dosavadní praxe, apod. 0 – 30%. 

 

Uchazeči o studium k přihlášce dokládají požadované doklady v souladu se zněním vyhlášky 

č. 353/2016 Sb. v platném znění včetně lékařského potvrzení o způsobilosti ke studiu. 

 

Přihlášku ke studiu do 1. kola doručí uchazeči škole nejpozději do 1. března 2021. Následně 

škola odešle uchazečům potvrzení o přijetí přihlášky a zahájení správního řízení. Uchazeči  

v dopisu obdrží informace o postupu přijímacího řízení a registrační číslo, pod kterým budou 

ve výsledném pořadí uvedeni. 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou mít upraveny podmínky konání školní 

přijímací zkoušky na základě posudku vydaného školským poradenským zařízením, které jsou 

uchazeči povinni doložit současně s přihláškou ke studiu. Na pozdější vyjádření nebude brán 

zřetel. 

 

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy 

jejich pořadí a podle tohoto pořadí rozhodne o přijatých uchazečích ke studiu. 

 

Pořadí uchazečů (pod registračními čísly) podle výsledků hodnocení v přijímacím řízení a 

kritérií přijímacího řízení bude zveřejněno na veřejném místě ve škole a na stránkách školy 

www.stredni.cz a uchazečům bude odesláno rozhodnutí, a to nejdříve 28. dubna 2021. Uchazeč 

nebo jeho zákonný zástupce potvrdí úmysl vzdělávat se v dané SŠ v denní formě studia 

odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení 

rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. Výjimkou je 

případ, že chce uchazeč uplatnit lístek na škole, kde byl přijat na odvolání. Odvolání lze podat 

do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Na uchazeče o studium v kombinované 

formě se tato povinnost nevztahuje. 

 

3. Termíny konání školní přijímací zkoušky (pokud nebude ředitelkou školy zrušena): 

 

➢ 15. dubna 2021 

 

Náhradní termín: 
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➢ 21. dubna 2021 

 

 

4. Místo konání 

Místem konání je Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem 

státní jazykové zkoušky, s.r.o., Osvobození 699, 686 04 Kunovice. 

 

5. Přijímací řízení do vyššího ročníku se řídí v souladu s vyhláškou 353/2016, Sb., část druhá, 

§18 v platném znění a § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Kunovice, 19. ledna 2021 

 

Ing. Iva Matušíková, DiS., B.B.S., MBA, v.r. 

                  ředitelka školy 

 

Kritéria pro druhé a další kola přijímacího řízení  

na SGaSOŠ s.r.o., Kunovice pro školní rok 2021/2022 

Organizace 2. kola přijímacího řízení se řídí zákonem 561/2004 Sb., vyhláškou č. 353/2016 

Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění: 

Přijímáme uchazeče se základním vzděláním do denní formy studia a s výučním listem nebo 

alespoň 1 zakončeným ročníkem na střední škole do kombinované formy studia do 

následujících vzdělávacích programů: 

➢ Obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie:  

ŠVP Informační technologie  

ŠVP Informatika a kyberbezpečnost 

 

➢ Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání:   

ŠVP Komerční právo 

ŠVP Ekonomika a bezpečnost podniku 

Ředitelka školy stanovuje pro 2. a případná další kola přijímacího řízení pro školní rok 

2021/2022 na Soukromém gymnáziu, střední odborné škole a jazykové škole s právem 

státní jazykové zkoušky, s.r.o., se sídlem v Kunovicích, Osvobození 699, následující 

kritéria: 

Přijímací řízení 2. kola a případných dalších kol proběhne bez školních přijímacích zkoušek a 

nebudou v něm zohledněny výsledky jednotné přijímací zkoušky, která proběhla v 1. kole. 
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1. Vyhodnocení přijímacího řízení se skládá z následujících částí: 

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání  

b) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče (např. olympiády, soutěže, apod.) 

Jednotlivým částem je přidělena následující váha: 

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 0 – 60% 

b) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče (např. olympiády, soutěže, apod.) 0 – 40%.  

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka 

školy jejich pořadí a podle tohoto pořadí rozhodne o přijatých studentech ke studiu. 

Uchazeči o studium k přihlášce dokládají požadované doklady v souladu se zněním vyhlášky 

č. 353/2016 Sb. v platném znění včetně lékařského potvrzení o způsobilosti ke studiu.  

3. Účast ve 2. a případně dalších kolech přijímacího řízení 

Uchazeč o studium podá přihlášku ke studiu včetně požadovaných dokladů v souladu s platnou 

legislativou, kterou se řídí přijímací řízení pro školní rok 2021/2022, a to pro 2. kolo do 31. 5. 

2021 a do dalších kol dle sdělení ve vyhlášení. 

4. Místo konání 

Místem konání je Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem 

státní jazykové zkoušky, s.r.o., Osvobození 699, 686 04 Kunovice. 

 

5. Rozhodnutí 

Pořadí uchazečů (pod registračními čísly) podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a 

seznamy přijatých uchazečů budou zveřejněny na veřejném místě ve škole a na webových 

stránkách. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdrží uchazeč a jeho zákonný zástupce také klasickou 

poštou.  

 

6. Zápisový lístek 

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce potvrdí úmysl vzdělávat se v dané SŠ v denní formě 

studia odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. Výjimkou je 
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případ, že chce uchazeč uplatnit lístek na škole, kde byl přijat na odvolání. Odvolání lze podat 

do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.  

Na uchazeče o studium v kombinované formě se tato povinnost nevztahuje. 
 

7. Další kola přijímacího řízení 

Ředitelka školy může po ukončení 2. kola PŘ pro školní rok 2021/2022 vyhlásit další kola 

přijímacího řízení, které se budou řídit kritérii ze dne 19. 5. 2021.  

 

Kunovice, 19. 5. 2021 

 

      Ing. Iva Matušíková, DiS., B.B.S., MBA 

                             ředitelka školy 
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5. Další údaje o průběhu vzdělávání                     

     

▪ Přehled o žácích, kteří byli přijati do 1. ročníku v dodatečném termínu (po 31.8.) 

ve školním roce 2021/2022 – denní forma studia - (obory a počty žáků): 

 

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

Komerční právo 

1 

 

▪ Přehled o žácích, kteří byli přijati do 1. ročníku v dodatečném termínu (po 31.8.) 

ve školním roce 2021/2022 – kombinovaná forma studia - (obory a počty žáků): 

 

Kód oboru Obor Počet žáků 

18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP 

Informační technologie 

1 

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

Komerční právo 

1 

 

 

▪ Přehled o žácích, kteří byli přijati do vyššího ročníku ve školním roce 2021/2022  

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

 

Kód oboru Obor Počet žáků 

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

Komerční právo 

1 

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

Ekonomika podniku 

1 

 

 

▪ Přehled o žácích, kteří nastoupili ke studiu po přerušení ve školním roce 2021/2022  

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

▪  

Kód oboru Obor Počet žáků 

18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP 

Informační technologie 

1 

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

Komerční právo 

1 

▪  

 

▪ Přehled o žácích, kteří přerušili studium ve školním roce 2021/2022 – 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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▪ Přehled o žácích, kteří zanechali studium ve školním roce 2021/2022 – kombinovaná  

forma studia -  (obory a počty žáků): 

 

Kód oboru Obor Počet žáků 

18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP 

Informační technologie 

3 

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

Komerční právo 

3 

 

▪ Přehled o žácích, kterým bylo ukončeno studium ve školním roce 2021/2022  

– 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 

Informační technologie 

3 

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

Komerční právo 

3 
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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 dohodu  

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

vykonávali převážně praxi ve firmách, ve kterých pracují. 

 

Cílem odborné praxe je aplikace teoretických znalostí žáka v praxi, zapojení se do řešení dílčích 

problémů organizace, rozvoj jeho osobnosti, samostatnosti a aktivity. Výkon praxe je zaměřen 

též na postupný rozvoj manažerských schopností žáka 
 

Ve školním roce 2021/2022 vykonávalo externí odbornou praxi 48 žáků kombinované formy.  

 

Žáci vykonávali odbornou praxi v následujících institucích: 

 

Gatema IT, a.s Průmyslová 2503/2 Boskovie 

GOLDCAR, spol. s.r.o. Větrná 401 Uherské Hradiště 

MATYÁŠ POKORNÝ Sídliště 530 Hrušovany u Brna 

MAGION SYSTÉM, a.s. Jiráskova 1252 Vsetín 

AUTODOPRAVA ČELADNÍK, s.r.o. Štefánikova 570/25 Kopřivnice 

The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. Vítezná 6 Rohatec 

DEOS.CZ., s.r.o. Na Slanici 379 Zlín - Louky 

Nadace Tomáše Bati Gahurova 292 Zlín 

BELLAHŮDKY - Roman Šufeisl Smetanova 551 Rosice 

HYDROMA, spol. s.r.o  Vlčnovská 2477 Uherský Brod 

5M PECISION, s.r.o. Zámostí 263 Uherské Hradiště -Vésky 

Obec Hradčovice č.p. 168 Hradčovice 

Lef spol.s.r.o. Zámecká 125 Milotice 

VAPOL CZ, s.r.o. Zašová 240 Zašová 

DINA-HITEX, s.r.o. Ždánská 987 Bučovice 

BAŤA, a.s., výrobní divize, Dolní Němčí Dlouhá 130 Zlín 

Continental Barum, s.r.o. Objízdná 1628 Otrokovice 
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PROZAX, s.r.o.  Letiště 1939 Otrokovice 

Tomáš Rektořík Příčná 357 Olomouc 

EREP ENERGIE, s.r.o. Jundroská 1303/43 Brno 

Impromat-computex, s.r.o. Třída Tomáše Bati 5267 Zlín 

Subterra, a.s. Koželužská 2246/5 Praha 8 

TRAS, spol.s.r.o. Podvesná XVII 3833 Zlín 

Pošta Staré Město u UH Nám. Hrdinů 100 Staré Město 

Luboš Strýček Mírová 758 Velké Bílovice 

Radek Sentl, elektroinstalace č. p. 287 Huštěnovice 

Lenka Procházková Vodní 217 Hrušovany u Brna  

JUBRES, s.r.o. Na Stráni 664  Uherské Hradiště 

MR BURGERS Komenského 556/41 Kyjov 

JUBRES, s.r.o. Na Stráni 664  Uherské Hradiště 

Břetislav Smolka., obchodní a 

zprostředkovatelská činnost, truhlářství 
č. p. 624  Březolupy 

AURIXA, s.r.o. AK Na Florenci 2116/15 Praha 1 

Anna Pukýšová  Luční 948 Valašské Klobouky 

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšávkou 290 Uherské Hradiště 

 

 

6.2 Výsledky výchovy a vzdělání    

   

Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2021/2022: 

 

 Počet žáků 

 

Prospělo s  

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

SŠ – denní forma 10 3 7 0 

 

 Počet žáků 

 

Prospělo s  

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

SŠ – kombinovaná  studium 48 6 39 3 

 

Hodnocení ukončení studia aktivních žáků v jarním a podzimním termínu 

maturitní zkoušky 2021/2022: 

 

- kombinovaná forma:  

 Počet žáků 

v posledním 

ročníku 

Prospělo 

s vyznamenání

m 

Prospělo Neprospělo Nepřipuště

no  k MZ 

Nekonalo 

 MZ 

SŠ 10 2 15 1 0 1 
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Výchovná a kázeňská opatření ve školním roce 2022/2022: 

Pochvala TU Pochvala ŘS  Důtka TU Důtka ŘŠ 

10 2 0 0 

 

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

 

 

6.3 Naši absolventi ve školním roce 2021/2022 

 

Ve školním roce 2021/2022 úspěšně absolvovali studium maturitní zkouškou: 

 

Třída  4DG  

obor vzdělání: Ekonomika a podnikání, ŠVP Komerční právo 

 

4.DG 1 Zpěváková Barbora 

 

Třída 4DP 

obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP čítačové elektronické systémy 

4.DP 1 Čubík Ondřej 

 

Třída 4IT 

obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP Informační technologie 

4IT 1 Hanousek Tomáš 

4IT 2 Lískovský David 

4IT 3 Řehák Tomáš 

4IT 4 Sadil Tomáš 

 

4.KP 
   

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

    
4KP 1 Dočekalová Milena 

4KP 2 Nedbalová Monika 

4KP 3 Nejezchlebová Tereza 

4KP 4 Pohanková Jana 

4KP 5 Zajícová Nikola 

4KP 6 Žabčíková Lucie 
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7. Údaje o dalším vzdělání pedagogických pracovníků 
 

 

Semináře a kurzy 

 

Jméno  

Všichni vyučující Školení BOZP při zahájení školní roku - SGaSOŠ, s.r.o.  

Mgr. et Mgr. Kateřina Pitrová Profesní rozvojový webinář pro lásku k učení anglického jazyka 

- OXFOR UNIVESITY PRESS - certifikát - 26. 8. 2021 

Mgr. Kamil Červinka Skupinová intervize CJL z receptáře češtinářských nápadů - 

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, NPI ČR - 

on-line -  16. 9. 2021 

Mgr. Kamil Červinka Kurz první pomoci - BOZP-SYSTÉM.cz - lektor Vladimír Šich, 

CRDR. s.r.o. on-line - listopad 2021. 

Mgr. Kamil Červinka Jak na téma autorská práva a licence na gymnáziu On-line škola 

SYPO, říjen 2021 

Mgr. Kamil Červinka Skupinová intervize CJL Z receptáře češtinářských nápadů 

Místo konání: MS Teams, září 2021 

Ing. Hynek Dušek Kurz první pomoci - BOZP-SYSTÉM.cz - lektor Vladimír Šich, 

CRDR. s.r.o. on-line - listopad 2021. 

Ing. Hynek Dušek Chemie na ČVUT - VI LETEC, Praha  - webinář - certifikát - 26. 

11.2021  

Ing. Hynek Dušek Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře - online 

Místo konání: Microsoft Teams – online, 2.2.2022 

Bc. František Kopta, MSc. Kurz první pomoci - BOZP-SYSTÉM.cz - lektor Vladimír Šich, 

CRDR. s.r.o. on-line - listopad 2021. 

Ing. Iva Matušíková, DiS., 

B.B.S., MBA 

Kurz první pomoci - BOZP-SYSTÉM.cz - lektor Vladimír Šich, 

CRDR. s.r.o. on-line - listopad 2021. 

Ing. Iva Matušíková, DiS., 

B.B.S., MBA 

Různorodost začínajících učitelů – podpůrné a pomáhající 

profese – měnící se role provázejících a uvádějících učitelů, 

květen 2022 

Ing. Iva Matušíková, DiS., 

B.B.S., MBA 

Webinář k podpoře začínajících učitelů Sebereflexe jako podklad 

pro plánování profesního rozvoje učitelů, červen 2022 

Ing. Iva Matušíková, DiS., 

B.B.S., MBA 

ŠKH - Šablony konzultace hromadná OP JAK Šablony I - pro 

SŠ a VOŠ, září 2021 

Ing. Iva Matušíková, DiS., 

B.B.S., MBA 

Online konference - Mediální obraz školy Role vedení školy při 

budování mediálního obrazu školy, listopad 2021 

Ing. Iva Matušíková, DiS., 

B.B.S., MBA 

Oblastní workshop CJL Komunikace s rodiči žáka 

Místo konání: online prostředí, prosinec 2021 

Ing. Iveta Pištěková Kurz první pomoci - BOZP-SYSTÉM.cz - lektor Vladimír Šich, 

CRDR. s.r.o. on-line - listopad 2021. 

Ing. Iveta Pištěková Jak začít na škole systematicky podporovat nadání 

Ľubica Ševečková 

 

Kurz první pomoci - BOZP-SYSTÉM.cz - lektor Vladimír Šich, 

CRDR. s.r.o. on-line - listopad 2021. 

Ľubica Ševečková 

 

Převod spisovky do el. podoby od 1. 1. 2022 - Tým Eduardo - 

Nakladatelství Fórum - on- line - 2. 11. 2021 
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Ing. Iva Matušíková, DiS., 

B.B.S., MBA 

Převod spisovky do el. podoby od 1. 1. 2022 - Tým Eduardo - 

Nakladatelství Fórum - lektor: Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D. - on- 

line - 2. 11. 2021 

Ing. Iva Matušíková, DiS., 

B.B.S., MBA 

Mediální obraz školy - Systém podpory profesního rozvoje 

učitelů a ředitelů, NPI ČR - on-line konference -  4. 11. 2021 

Markéta Nevařilová Kurz první pomoci - BOZP-SYSTÉM.cz - lektor Vladimír Šich, 

CRDR. s.r.o. on-line - listopad 2021. 

Ing. Iveta Pištěková Kurz kariérového poradenství - Nakladatelství Dr. Josef 

RAABE, s.r.o., Praha - on-line - certifikát 15. 11. 2021 

Ing. Iva Matušíková, DiS., 

B.B.S., MBA 

Kurz kariérového poradenství - Nakladatelství Dr. Josef 

RAABE, s.r.o., Praha - on-line - certifikát 15. 11. 2021 

Ing. Iveta Pištěková Semimář - on-line - „Politika demokracií a totalitarismem“ - 

Obecně prospěšná společnost Energeia a FF Univerzity 

Pardubice 25. 11. 2021   

Mgr. et Mgr. Kateřina Pitrová Učíme se se slovníkem Oxford studijní slovník - Oxford 

Univesity Press - 25. 11. 2021  

Ing. Hynek Dušek Chemie na ČVUT - webinář - Vzdělávací institut LETEC, Praha  

- osvědčení  vydáno dne 26. 11. 2021 

Ing. Iva Matušíková, DiS., 

B.B.S., MBA 

Oblastní workshop CJL - Komunikace s rodiči žáka - SPPRUaŘ 

- NPI - webinář - 8. 12. 2021 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 

8.1 Významné školní akce   

 

Významné školní akce tvoří: 

• 1. 9. 2021 – Valná hromada – slavnostní zahájení nového školního roku 

• 3. 9. 2021 – Projektový den   

• 15. 2. 2022 - Krajská matematická soutěž třídních kolektivů (on-line) 

 

   

8.2 Spolupráce se sociálními partnery 

 

Škola dlouhodobě spolupracuje s následujícími partnery:  

• Speciální škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí 

• Střední průmyslová škola, Otrokovice 

• Akademie HUSPOL s.r.o. 

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

praxi 

• Pedagogicko-psychologická poradna Uherské Hradiště, Zlín a další PPP 

• Město Kunovice 

• Okresní soud Uherské Hradiště 

• Podnikatelský inkubátor Kunovice 

• Základní školy ve Zlínském kraji, Jihomoravském a Moravsko-Slezském kraji. 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 

školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2021/2022 na škole proběhla presenční inspekční kontrola ve dnech 18. 11., 

19. 11. a 23. 11. 2022 – viz inspekční zpráva Čj. ČŠIZ-976/21-Z.  Předmětem inspekční činnosti 

bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle 

§ 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, za období od 

poslední inspekční činnosti. 
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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.  

 

Celkové výnosy za období školního roku 2021/2022: 

Celkem                                                                       3.059 296,-Kč 

z toho:  

• dotace (dle aktuálního počtu žáků)           1.729 007-Kč       

• školné                                         1.161 400,-Kč        

• ostatní příjmy                            168 889,-Kč 

 

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

  

Celkové náklady za období školního roku 2021/2022: 

Celkem                                               3.086 775,-Kč        

Investiční výdaje:                                    0,-Kč         

Neinvestiční výdaje celkem                                             3.086 775,-Kč       

z toho:               

• mzdy pracovníků                                   1.780 307,-Kč       

• zákonné odvody                                     450 975,-Kč           

• ostatní provozní náklady                                    855 493,-Kč        

 

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

2020/2021 částku 1.729 007,-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  dlouhou tradici.  Je součástí vzdělávacího komplexu s Akademií 

Huspol, s. r.o., soukromou vysokou školou v Kunovicích. Škola poskytuje úplné střední 

vzdělání s maturitní zkouškou v denní i kombinované formě.  Dne 11. 3. 2021 oslavila již 30 

let od svého založení. 

 

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.  

 

Datum zpracování zprávy: 8. října 2022 

     

Datum projednání školskou radou a na poradě pracovníků školy: dne 12. října 2022. 

 

Podpis ředitele a razítko školy: 

 


