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a)  Základní údaje o škole 

 
1.Název školy a její sídlo:  

 
Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba 

Jaselská 832, 753 01 Hranice 

 

 

 

druh školy :        

střední škola 

 

2. Právní forma:           

 

školská právnická osoba 

Škola vystupuje jako právnická osoba ode dne zápisu do rejstříku školských právnických 

osob, t.j. 2. 1. 2018 pod současným názvem.  

 

IČ :  25 375 300                                                          

IZO školy :   048 729 906 

Identifikátor právnické osoby:  600 017 931 

 

3. Rejstřík škol a školských zařízení 

 

R o z h o d n u t í   MŠMT ČR, čj. 12 891/03-21 z 3. 3. 2003 

s účinností od 1. 9. 2003 

R o z h o d n u t í  MŠMT ČR, čj. 17 552/05-21 z 15. 4. 2005 

s účinností od 1. 9. 2005 

R o z h o d n u t í  MŠMT ČR, čj. 16 264/2006-21 z 22. 6. 2006 

s účinností od 22. 6. 2006 

R o z h o d n u t í  MŠMT ČR, čj. 23 534/2007-21 z 25. 10. 2007 

s účinností od 1. 9. 2008 

R o z h o d n u t í  MŠMT ČR, čj. 15 248/2008-21 z 2. 9. 2008 

s účinností od 1. 9. 2009 

R o z h o d n u t í  MŠMT ČR, čj. 18 109/2008-21 z 16. 9. 2008 

s účinností od 1.9. 2009 

R o z h o d n u t í  MŠMT ČR, čj. 12 578/2009-21 z 3. 6. 2009 

s účinností od 1. 7. 2009 

R o z h o d n u t í  KÚ Olomouckého kraje, čj. KUOK/53565/2008 z 9. 6. 2008 

s účinností od 1. 9. 2008 

R o z h o d n u t í  MŠMT ČR, , čj. MSMT-13390/2013-620 z 12. 8. 2013 

s účinností od 1. 9. 2013 (Podnikání, Bezpečnostní služby) 

R o z h o d n u t í  MŠMT ČR, , čj. MSMT-43498/2014-2 z 12. 1. 2015 

s účinností od 1. 9. 2015 (Masér sportovní a rekondiční) 

R o z h o d n u t í  MŠMT ČR, , čj. MSMT-43246/2015-7 z 27. 1. 2016 

s účinností od 1. 9. 2016 (Sociální činnost) 

R o z h o d n u t í  MŠMT ČR, , čj. MSMT-28482/2017-2 z 2. 11. 2017 

s účinností od 2. 1. 2018 (změna názvu a právní formy školy) 

R o z h o d n u t í  MŠMT ČR, , čj. MSMT-32308/2017-2  
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s účinností od 1. 9. 2018 (Reprodukční grafik) 

R o z h o d n u t í  MŠMT ČR, , čj. MSMT-3158/2018-2  

s účinností od 1. 3. 2018 (změna ředitele školy) 

R o z h o d n u t í  MŠMT ČR, , čj. MSMT-20261/2019-2  

s účinností od 1. 9. 2019 (Veřejnosprávní činnost) 

 

         

4. Jméno a příjmení zřizovatele školy: 

• Mgr. Petr Flajšar 

nar. 19. 7. 1953 

RČ 530719/099 

Č. OP: 114207263 

Trvalý pobyt: Hranice, Pod Křivým 383 

 

• Vzdělávací středisko Hranice, s.r.o. 

Jaselská 832, 753 01 Hranice 

IČ 04697308 

 

• Pharm Partners s.r.o. 

Táborská 224, 615 00 Brno 

IČ 29254582 

DIČ CZ29254582 

 

5. Jméno a příjmení ředitele školy: 

            Mgr. Petr Flajšar ml. 

 

Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. 

Organizační schéma 2019/2020-viz příloha č.2 

 

6. Datum zahájení činnosti: 

1. 9. 1993 

 

7. Prostory: 

Škola působí ve vlastních prostorách na ulici Jaselská 832, Hranice.  

 

Prostory schválil OH Přerov závazným posudkem ze dne 15. 2. 1993 pro provozování 

školství. Výuka tělesné výchovy probíhá v pronajatých tělocvičnách SPŠ a SOU Hranice, 

Studentská 6, Hranice, SZŠ Hranice, Nová ulice, sportovní hale HC Cement Hranice a 

v areálu stadionu SK Hranice a Plovárny Hranice. Celkem měla škola ve šk. roce 2019/2020 

k dispozici 17 učeben, z toho 10 odborných  (VYT-3x, PEK – 1x, cizí jazyky – 4x, 

multimediální - 1). 15 učeben bylo vybaveno dataprojektory. 

 

Škola zajišťovala pro své žáky stravování ve školní jídelně, která je od 1. 11. 2010 spolu se 

školní kuchyní pronajata firmě SCOLAREST, spol. s r. o., IČ: 25607341, zapsána v 

obchodním rejstříku vedeného pod Městským soudem v Praze, vložka C54351, která zajišťuje 

stravování žáků SOŠ Hranice. 

 

8. Telefon a fax:     774 602 430 

 

9. E-mail:  skola@ssos.cz 

mailto:skola@ssos.cz
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    www.stránky:  www.ssos.cz 

 

10. Plánovaný počet tříd:     16 

 

11. Plánovaný počet žáků: 300 

 

12. Charakteristika školy: 

Svou profilací nabízí škola v hranickém regionu možnost středoškolského studia ve studijních  

oborech denního studia Správce informačních systémů, Kybernetická bezpečnost, 

Cestovní ruch, Bezpečnost a právo, Veřejnosprávní činnost a dále také vzdělávání v 

učebních oborech Rekondiční a sportovní masér a Grafický design a média. Studium je 

určeno pro uchazeče s ukončeným základním vzděláním, obory jsou ukončeny maturitní 

zkouškou (kromě učebních oborů, které jsou tříletým učebním oborem s výučním listem).  

 

Škola dále nabízí studijní obory Bezpečnostní služby, Podnikání a Masér sportovní a 

rekondiční v dálkové formě. 

 

 

13. V oblasti celoživotního vzdělávání škola nabízí vzdělávací programy zaměřené na 

informační technologie, ekonomické disciplíny, ochranu osob a majetku a cizí jazyky.  

 

 

Škola je součástí vzdělávacího programu Síťové akademie CISCO (Cisco 

Networking Academy – CNA), jehož cílem je výchova odborníků pro návrh, budování                   

a správu počítačových sítí.  

 

Škola je certifikovaným střediskem pro přípravu a konání zkoušek European 

Business Competence Licence (EBCL). Získání certifikátu zvyšuje možnosti uplatnění na trhu 

práce, je mezinárodně uznávaným dokladem prokazující kompetence v oblasti ekonomiky 

podniku. 

 

 
Škola je  od roku 2015 přípravným centrem jazykových zkoušek Cambridge English. 

Přípravné centrum spolupracuje na smluvním základě s Jazykovou školou Cloverleaf Ostrava, 

která je akreditovaným zkušebním centrem Cambridge English.  

 

Škole byl v březnu 2006 udělen Zlatý certifikát kvality, jež uděluje SSŠČMS a MŠMT ČR.  

 

 

14. Školská rada 

 

Ve školním roce 2019/2020 proběhly doplňující volby do Školské rady, z nichž 

vyplynulo následujícím složení Školské rady: 

 

http://www.stránky/
http://www.ssos.cz/
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Předseda:  Mgr. Marek Nádvorník 

 

Členové:  Mgr. Dalibor Šimko 

   Mgr. Veronika Vykopalová 

   Ing. Jana Nováková 

Mgr. Zdeněk Škrobánek 

   Mgr. David Kalina 

   Naděžda Flajšarová 

   Lenka Křístková (zástupce rodičů) 

   Daniel Kristlík (zástupce žáků) 

 

   

Ve školním roce 2019/2020 jednala Školská rada pouze jednou. Dne 8. října 2019 rada 

projednala a schválila Zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019. Dalším předmětem 

jednání byly uskutečněné změny ve školním řádu, personální změny, seznámení s výsledky 

podzimní části maturitních a závěrečných zkoušek a organizace plánovaných školních akcí. 

 

Druhé jednání školské rady ve druhém pololetí nebylo z důvodu bezpečnostní situace 

v souvislosti s šířením COVID-19 uskutečněno a náhradní termín nebyl stanoven. 

 

b)   Přehled oborů vzdělání 
 

1. Obory vzdělání realizované ve školním roce 2019/2020 

1. RVP 18-20-M/01 Informační technologie 

    ŠVP Správce informačních systémů 

    ŠVP Kybernetická bezpečnost 

studium denní – délka studia 4 roky, ukončeno maturitní zkouškou 

2. RVP 65-42-M/02 Cestovní ruch 

    ŠVP Cestovní ruch 

    ŠVP Rekreologie a turismus  

studium denní – délka studia 4 roky, ukončeno maturitní zkouškou 

3. RVP 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 

    ŠVP Bezpečnost a právo  

studium denní – délka studia 4 roky, ukončeno maturitní zkouškou 

4. RVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

    ŠVP Právní administrativa se zaměřením na sociálně správní činnost  

studium denní – délka studia 4 roky, ukončeno maturitní zkouškou 

5. RVP 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér 

    ŠVP Rekondiční a sportovní masér 

studium denní – délka studia 3 roky, ukončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem 
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6. RVP 68-42-L/51 Bezpečnostní služby 

    ŠVP Bezpečnostní služby 

    studium dálkové – délka studia 2 roky, ukončeno maturitní zkouškou 

7. RVP 64-41-L/51 Podnikání 

    ŠVP Podnikání 

    studium dálkové – délka studia 2 roky, ukončeno maturitní zkouškou 

8. RVP 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční 

    ŠVP Masér sportovní a rekondiční 

    studium dálkové – délka studia 2 roky, ukončeno maturitní zkouškou 

 

 
PŘEHLED NABÍDKY PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ 

 
Název kvalifikace Označení Autorizu

jící 
orgán 

zástupci platnost od platnost do 

Asistent/ka, 
sekretář/ka 

62-008—M MPSV Ing. Pulkertová 12/2017 12/2022 

Personalista/tka          62-007-N MPSV Ing. Pulkertová 12/2017 12/2022 

Sportovní masáž 69-037-M MŠMT Mgr. Kasparová 03/2018 03/2023 

Strážný 68-008-E MV Mgr. Nádvorník 
 Mgr. Flajšar 
Mgr. Kalina 

2/2020 
2/2020 
2/2020 

2/2025 
2/2025 
2/2025 

Průvodce cestovního 
ruchu 

65-021-N
  

MMR PaedDr. Strnad 1/2020 1/2025 

Správce OS pro malé 
a stř. org. 

18-001-M MPO Ing. Vinkler 10/2016 10/2021 

Práce v ubytovacím 
zařízení  

65-014-E MMR Mgr. Rumian 06/2015 06/2020 

Práce v ubytovacím 
zařízení - pokojská 

65-015-E MMR Mgr. Rumian 06/2015 06/2020 

 

2. Školská zařízení při SOŠ Hranice a součásti školy: 

Speciálně pedagogické centrum při SOŠ Hranice, školská právnická osoba 

IZO: 181 001 411, nejvyšší povolený počet klientů – 800 

Speciálně pedagogické centrum (SPC) sídlí v budově školy v Hranicích na Jaselské ulici 832. 

Od roku 2008 poskytuje dětem, mládeži a dospělým bezplatné poradenské služby v oblasti 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Většinu klientů centra tvoří žáci s lehkým mentálním postižením navštěvující školy praktické 

nebo běžné. Mimo to, centrum poskytuje celou škálu služeb rodinám, školám a spolupracuje 
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s orgány právní moci. Centrum poskytuje mimo standardní činnosti i činnosti speciální, tj. 

terapeutické postupy a programy k rozvoji percepčních oblastí a motoriky s ohledem na 

individuální potřeby klienta, dále nabízí služby lektorské a konzultační. 

V centru pracují dva psychologové, dva speciální pedagogové a sociální pracovník. Centrum 

následuje moderní přístup ve vzdělávání a snaží se držet krok s vývojem oboru. Odborníci 

centra pracují pomocí metod: Feursteina, Sindelar, Dreikurse, Waltona a při práci využívají 

standardizované diagnostické a intervenční nástroje.  

Počet klientů Speciálně pedagogického centra při SOŠ Hranice se ve školním roce 2019/2020 

pohybuje v průměru okolo 600 klientů ze základních a středních škol Olomouckého, 

Zlínského a Moravskoslezského kraje.   

Z důvodu úzké spolupráce se školou a pedagogy často volíme terénní formu práce. Pro 

ambulantní práci je centrum vybaveno komfortními prostory v budově školy.  

Naši klientelu tvoří převážně studenti středních škol a odborných učilišť (největší podíl), dále  

žáci základních škol praktických a běžných. 

Činnost SPC 

Nabízíme poradenskou, sociální a metodickou činnost, výchovné, psychoterapeutické, 

vzdělávací (integrace dětí nebo žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do intaktní 

společnosti) a aktivizační činnosti (rozvíjení a využívání kompenzačních a reedukačních 

smyslů) rodinám s dětmi nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Prostřednictvím hry i řízené činnosti pomáháme dětem a žákům reedukovat a kompenzovat 

jejich speciální vzdělávací obtíže.  

Všechny činnosti provádíme v úzké spolupráci s rodinou, učiteli, asistenty pedagogů, 

sociálními pracovnicemi, psychologem a dalšími odborníky. Zprostředkováváme kontakty s 

lékaři, psychoterapeuty, logopedy, rehabilitačními pracovníky, apod. 

Činnost centra se řídí platnou legislativou, profesní etikou a nejlepším zájmem dítěte. 

K činnosti speciálně pedagogického centra patří: 

• depistáž 

• provádění komplexní pedagogické a psychologické diagnostiky dětí a žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

• rozvíjení a využívání kompenzačních a reedukačních smyslů 

• rozvíjení komunikačních dovedností 

• náprava grafomotorických obtíží 

• rozvíjející cvičení předcházející poruchám učení 

• pomoc metodická 

• psychologická vyšetření 

• poskytování zápůjček odborné literatury 

• pomoc při výběru optimální školy nebo školského i neškolského zařízení 

• zpracovávání odborného posudku na dítě nebo žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

• ve spolupráci s kmenovými učiteli integrovaných dětí nebo žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami poskytování odborných konzultací a pomoc při vytváření 

Individuálně vzdělávacího programu 

• pomoc při jednání s obvodními úřady (sociální dávky, průkazky a podobně) 

• přednášky, semináře 

• účast na akcích mateřské školy, která úzce spolupracuje s naším centrem 



 

 

 

 - 9 - 

• spolupráce s dalšími odborníky 

 

Personální zajištění 

S klienty SPC Hranice pracuje psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, a v případě 

potřeby spolupracuje SPC i s dalšími odborníky: psychiatrem, pediatrem a logopedem.  

Péče o klienty probíhá buď ambulantní nebo terénní formou.  

Ambulantní formy péče:  

• jednorázová (Většinou se jedná o pomoc při řešení aktuálního problému. Provedeme 

vyšetření psychologické, speciálně pedagogické. Následuje doporučení a následné opatření.)  

• opakovaná (Provádíme kontrolní vyšetření, například u integrovaných žáků v běžných 

typech škol.)  

• pravidelná (Každé dítě, se kterým se pracuje dlouhodobě, se stává pravidelným klientem 

našeho centra, vyplní přihlášku do SPC, je komplexně vyšetřeno a je pro něj vypracován 

individuální výchovně vzdělávací plán, podle kterého se s ním dále pracuje.)  

 

Terénní formy péče:  

• výjezdy do škol a školních zařízení, kde provádíme speciálně pedagogické a psychologické 

vyšetření. Spolupodílíme se na zpracování individuálních výchovně vzdělávacích plánů. 

Doporučujeme také odbornou literaturu, zajišťujeme besedy a přednášky. 

 

Cestovní agentura 2019/ 2020 

 

Exkurze Letiště V. Havla, historické předpoklady Prahy (8. 12. 2019) - 24 žáků  

Exkurze Regiontour, GO Brno (17. 1. 2020) - 9 žáků  

Rakousko – Tauplitz (19.-  23. 1. 2020) - 44 žáků 
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Školní jídelna provozovaná firmou Scolarest-zařízení školního stravování, spol. s r.o. 

Kapacita – 300 jídel  

Průměrný počet zhotovovaných jídel ve školním roce 2019/2020 – 280. 
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3. Přehled tříd ve školním roce 2019/2020 

Počty žáků (stav v září 2019) 

Obor Třída Celkem Z toho chlapci Z toho dívky 

Informační technologie 

 

 

 

SIS 1 10 10 0 

SIS 2 4 3 1 

SIS 3 3 3 0 

SIS 4 2 2 0 

KYB 2 5 4 1 

KYB 3 5 2 3 

Celkem IT  29 24 5 

Cestovní ruch CER 1 6 0 6 

CER 2 5 0 5 

CER 3 5 2 3 

Celkem CER  16 2 14 

Bezpečnostně právní činnost BPR 1 24 6 18 

BPR 2 17 10 7 

BPR 3 20 6 14 

BPR 4 17 7 10 

Celkem BPR  78 29 49 

Veřejnosprávní činnost PAD 4 13 6 7 

Celkem VSČ  13 6 7 

Rekondiční a sportovní masér MAS 1 12 0 12 

MAS 2 8 3 5 

MAS 3 12 5 7 

Celkem MAS  32 8 24 

Reprodukční grafik GDM 1 12 5 7 

GDM 2 8 6 2 

Celkem GDM  20 11 9 

Bezpečnostní služby (dálk.) BES 1 24 17 7 

 BES 2 10 9 1 

Celkem   34 26 8 

Podnikání (dálk.) POD 1 4 2 2 

 POD 2 3 2 1 
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Celkem  7 4 3 

Masér sport. a rekond. (dálk.) MSR 1 5 1 4 

Celkem  5 1 4 

Celkem  234 111 123 

Škola celkem 19 tříd    

 

Studium ve školním roce 2019/2020 předčasně ukončili : 

 

Datum Jméno žáka / žákyně Třída 

8.9.2019 Bára Vašková BPR 2 

24.9.2019 David Takáč MAS 2 

3.10.2019 Sára Snášelová CER 2 

21.10.2019 Vojtěch Pešek MSR 1 

31.10.2019 Renata Kostelníková BS 1 

13.11.2019 Cynthia Szabóová MAS 2 

2.1.2020 Martin Vašut MAS 3 

31.1.2020 Lenka Pohanková MSR 1 

31.1.2020 Michaela Kočí BPR 3 

8.3.2020 Barbora Kroupová MAS 1 

24.4.2020 Jakub Navrátil BS 1 

15.6.2020 Patrik Mastil BS 1 

31.8.2020 Patrik Ryšánek MAS 2 

31.8.2020 Karel Gollinarsch BS 1 

31.8.2020 Stanislav Janeček BS 1 

31.8.2020 Daniel Stolarik BS 1 

31.8.2020 Michael Ševčík BS 1 

31.8.2020 Petr Znojil BS 1 

31.8.2020 Luboš Žamboch BS 1 

31.8.2020 Robin Fojtášek POD 1 

 

Během školního roku 2019/2020 přestoupili z jiné školy:   

 

Datum Jméno žáka / žákyně Třída 

1.9.2019 Sára Snáželová CER 2 

1.9.2019 Martina Gajdošová GDM 2 

1.9.2019 Marie Kotková MAS 1 

1.9.2019 Tereza Ondrůšková BPR 1 

1.9.2019 Kristýna Jochcová BPR 1 

1.9.2019 Marek Orság BPR 1 

1.9.2019 Kateřina Grygaříková CER 2 

1.9.2019 Tomáš Smejkal BS 2 

1.9.2019 Adam Šumbera BS 2 

1.9.2019 Matěj Rak BPR 3 

1.9.2019 Patrik Ryšánek MAS 2 

3.9.2019 Noel Vaughn BPR 1 

12.9.2019 Cynthia Szabóová MAS 2 
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11.11.2019 Martin Vašut MAS 3 

11.11.2019 Nicola Šatánková BPR 2 

27.11.2019 Kateřina Garčicová MAS 3 

5.12.2019 Christopher Pavliš GDM 1 

16.12.2019 Lukáš Mikulenčák GDM 1 

3.2.2020 Adéla Pumprlová GDM 1 

3.2.2020 Zdeněk Vašata MAS 3 

7.4.2020 Jindřich Bednařík BPR 2 

 

Během školního roku 2019/2020 přestoupili na jiný studijní obor: 

 

Datum Jméno žáka / žákyně Třída 

1.9.2019 Libuše Malovcová MAS 1 

3.9.2019 Emílie Sládková CER 2 

3.9.2019 Ondřej Štěrba SIS 1 

3.9.2019 Marek Hájek SIS 1 

3.9.2019 Kryštof Kovács SIS 1 

16.9.2019 Adam Kratochvíl BPR 1 

 

 

Během školního roku 2019/2020 přerušili studium: 

 

Datum Jméno žáka / žákyně Třída 

1.9.2019 Lukáš Hřivna BPR 1 

31.10.2019 Martin Vokoun BS 1 

13.1.2020 Roman Kolek BS 2 

17.8.2020 Michaela Máliková BS 1 

 
4. Týdenní počty odučených hodin na SOŠ Hranice, školská právnická osoba 
 

Z celkového týdenního počtu 358 odučených hodin (dle rozvrhu hodin), probíhalo celkem 

203 vyučovacích hodin ve skupinách s počtem  max 15 žáků ve třídě, což je 56,7 %. 

 

c)  Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

1. Pedagogičtí pracovníci 

 

                  Vyučující Vzdělání Aprobace Praxe 

v oboru 

Vyučoval(a) 

předměty 

Bartošová Nikol SŠ odb. výcvik 

MAS 

3 odborný výcvik 

MAS 

Filipová Kateřina, Mgr. Bc.  VŠ odborné PRA 1 PRA 

Třískalová Martina, Mgr. VŠ ANJ,CJL 0 ANJ, CJL 

Drbálková Lenka, Mgr. VŠ ANJ, RUJ, 

OBN 

25 ANJ, RUJ 

Flajšar Filip SŠ - 16 autoškola, 

správce IS 
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Krčmář Miloš, RNDr. VŠ MAT, INT, 

ZPV 

16 MAT,ZPV 

Flajšar Jakub, Ing. – 

externí učitel 

VŠ odborné INT 14 INT/správa webu 

Gregor Petr, Mgr. Ing. VŠ odborné GDM 1 KAT, POL, TET 

Flajšar Petr ml., Mgr. – 

ředitel školy  

VŠ odborné BPR 11 PRA, TEK, BEČ 

Šmeidlerová Iveta, Mgr. VŠ FRJ, CEJ, 

LHP, ZEM 

24 FRJ, ZEM, CEJ, 

LHP 

Juřicová Karolína, Mgr. VŠ šk. psycholog 4 pracovnice SPC 

Kalina David, Mgr.  VŠ odborné BPR 3 KRI, PRX, UPR 

Lukášová Eva, Mgr. VŠ ANJ, CEJ 2 ANJ, CEJ 

Nováková Jana, Ing. VŠ EKO, UCE + 

ped. min 

11 EKO, UCE, 

MAT, OBN, SCR 

Robová Marcela VŠ CEJ, NEJ 40 CEJ, NEJ, LHP 

Šimko Dalibor, Mgr. VŠ ANJ 22 ANJ 

Šustrová Anna, Mgr. VŠ spec. pedagog 4 pracovnice SPC 

Tomančák Karel, Mgr. VŠ odborné TEK, 

ZEM 

4 TEK, SVS, UPR, 

ZEM 

Vinkler Petr, Ing. VŠ odborné INT 18 INP, ZPR, VYT 

Ančinec Karel, Mgr. VŠ MAT, TEV 41 MAT 

Vykopalová Veronika, 

Mgr. 

VŠ odborné SČP, 

MAS 

8 SOM, RER, 

TEM, SVČ, ZFY 

Externí učitelé 

Bartošová Marie – externí 

učitelka 

SŠ odborné MAS  SOM, EHG 

Krčmář Ondřej, Bc. VŠ odborné 

ZPV,INT 

 ZET 

Chytrá Olga – externí 

učitelka 

SŠ odborné TEK- 

sebeobrana 

 TEK – 

sebeobrana 

Kozák David, Bc. VŠ Student 

magisterského 

studia 

 RUJ, ANJ 

Válková Veronika SŠ MAS - ODV  ODV - MAS 

Jemelík Zdeněk, Mgr. VŠ MAT  MAT 

Klvač Albert, Ing. VŠ TEV  TEV 

 

Výchovný poradce:     Mgr. David Kalina 

Preventista sociálně patologických jevů:  Mgr. Karel Tomančák  

EVVO:     Mgr. Iveta Šmeidlerová 

 

2. Nepedagogičtí pracovníci školy : 

Ing. Jitka Pulkertová    - ekonomka    

Radek Kadlec        - správce budovy  

Naděžda Flajšarová         - asistentka ředitele, mzdy 
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Irena Bartošková  - administrativní pracovnice studijního oddělení 

Ing. Veronika Flajšarová - personalistika 

 

Organizační schéma 2019/2020 - viz příloha č. 2 

 

d)  Údaje o přijímacím řízení 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 proběhlo v souladu s obecně závaznými předpisy, 

které se vztahují k přijímacímu řízení na SŠ a Opatřením ředitele školy č. 8-2019/2020 (1. 

kolo), č. 14,15-2019/2020 (2. kolo denní a dálkové studium) a 16-2019/2020 (3.kolo dálkové 

studium) – viz příloha č. 4 až 6. 

 

 Termín Přihlášeno Přijato 

I. kolo přijímacího 

řízení 

do 1. 3. 2020 113 žáků 110 žáků 

II. kolo přijímacího 

řízení 

do 31. 8. 2020 (denní 

studium) 

do 18. 6. 2020 

(dálkové studium) 

 

27 žáci (denní) 

 

17 (dálkové) 

 

25 žáci 

 

14 

III. kolo přijímacího 

řízení 

do 24. 8. 2020 17 14 

Celkem - 174 žáků 163 žáků 

 
 

Počet žáků, kteří nastoupili 1.9.2019 k dennímu studiu (včetně žáků, kterým bylo 

povoleno opakování ročníku): 

 

obor vzdělání SIS (+ KYB)   celkem 16 žáků (+ 14 žáků) 

obor vzdělání BPR             celkem 77 žáků  

obor vzdělání CER  celkem 15 žáků 

obor vzdělání MAS  celkem 32 žáků 

obor vzdělání GDM  celkem 20 žáků 

obor vzdělání PAD  celkem 13 žáků 

 

dálkové studium: 

obor vzdělání BES          celkem 35 žáků 

obor vzdělání POD          celkem 7 žáků 

obor vzdělání MSR         celkem 5 žáků 
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e)  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a 

podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků maturitních 

zkoušek 

 

1. Výsledky vzdělávání žáků 

1. pololetí  (31.1.2020) 

Denní studium 

Třída Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifikován Stud.průměr

BPR 1 2 13 10 0 2,39

BPR 2 0 12 3 2 2,47

BPR 3 1 14 4 2 2,46

BPR 4 2 9 6 1 2,35

KYB 2 0 4 1 0 2,27

KYB 3 0 3 1 1 2,10

SIS 1 0 3 6 0 2,60

SIS 2 2 0 2 0 1,85

SIS 3 2 0 1 0 1,56

SIS 4 0 1 1 0 2,43

CER 1 0 5 1 0 1,95

CER 2 1 3 0 0 2,27

CER 3 2 1 1 1 1,83

PAD 4 0 7 6 2 3,11

MAS 1 1 9 2 1 2,30

MAS 2 0 6 2 1 2,40

MAS 3 1 11 0 0 2,04

GDM 1 0 12 1 2 2,40

GDM 2 0 7 0 1 2,20

celkem 14 120 48 14 2,27
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Absence: Celkem zameškáno 14 291 hodin, z toho 583 neomluveno. Průměrná absence na 

jednoho žáka 75,61 hodin. Průměrná neomluvená absence na žáka činí 3,08 hodiny.  
 

Dálkové studium 

 

Třída Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifikován Stud.průměr

BES 1 0 2 20 2 3,78

BES 2 0 4 4 2 2,91

POD 1 0 0 4 0 3,03

POD 2 0 1 2 0 2,97

MSR 1 0 0 4 0 3,43

celkem 0 7 34 4 3,22  
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2. pololetí (30.6.2020)  

Denní studium 

 

Třída Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifikován Stud.průměr

BPR 1 4 21 0 0 1,97

BPR 2 1 15 1 1 1,81

BPR 3 3 16 0 0 2,01

BPR 4 3 14 0 0 1,95

KYB 2 2 3 0 0 1,67

KYB 3 1 4 0 0 1,86

SIS 1 1 7 1 0 1,84

SIS 2 2 2 0 0 1,50

SIS 3 2 1 0 0 1,37

SIS 4 0 2 0 0 2,03

CER 1 2 4 0 0 1,67

CER 2 1 3 0 0 1,81

CER 3 3 2 0 0 1,42

PAD 4 0 13 0 0 2,50

MAS 1 2 9 0 0 1,67

MAS 2 0 6 2 0 2,11

MAS 3 2 11 0 0 1,73

GDM 1 1 10 4 0 2,25

GDM 2 0 6 2 0 2,32

celkem 30 149 10 1 1,87  

 

Absence: Celkem zameškáno 3 609 hodin, z toho 40 neomluvených. Průměrná absence na 

jednoho žáka 19,1 hodiny. Průměrná neomluvená absence na žáka činí 0,21 hodiny  

 
Dálkové studium 

 

Třída Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifikován Stud.průměr

BES 1 1 13 7 0 3,11

BES 2 0 8 0 0 2,65

POD 1 2 1 1 0 2,54

POD 2 0 3 0 0 2,53

MSR 1 0 3 0 0 2,2

celkem 3 28 8 0 2,61  

 

Opravné zkoušky :    povoleno celkem 7 opravných zkoušek z toho:  

1 opravná zkouška s výsledkem „výborný“ 

1 opravná zkouška s výsledkem „chvalitebný“ 

2 opravné zkoušky s výsledkem „dobrý“ 
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3 opravných zkoušek s výsledkem „dostatečný“ 

0 opravných zkoušek s výsledkem „nedostatečný“  

 

Počet žáků, kterým bylo povoleno opakování ročníku: 2 

 

 

2. Maturitní a závěrečné zkoušky 

 

Maturitní zkoušky proběhly v souladu s vyhláškou č. 2009/177 Sb.               

 

V jarním termínu konalo maturitní zkoušku celkem 49 žáků, z toho z oboru Bezpečnost a 

právo 21 žáků, z oboru Správce informačních systémů 4 žáci, z oboru Právní administrativa 

13 žáků, z oboru Bezpečnostní služby 8 žáků, z oboru Podnikání 3 žáci. Žáci dosáhli 

následujícího hodnocení: 

1 prospělo s vyznamenáním   

26 prospělo 

22        neprospělo 

 

Maturitní zkoušky v podzimním termínu proběhly od 1. září do 7. září 2020, a to dle 

jednotného zkušebního schématu CERMATu. Maturitní zkoušku v podzimním termínu 

konalo celkem 21 žáků, z toho z oboru Bezpečnost a právo 9 žáků, z oboru Správce 

informačních systémů 2 žáci, z oboru Právní administrativa 5 žáků, z oboru Bezpečnostní 

služby 4 žáci a z oboru Podnikání 1 žák. 

V podzimním termínu vykonali maturitní zkoušku žáci s následujícími výsledky: 

10 prospělo 

7        neprospělo 

4 omluveno 

 

Závěrečné zkoušky učebních oborů. 

V jarním termínu se zkoušek zúčastnilo 13 žáků oboru Reprodukční a sportovní masér. Žáci 

dosáhli následujícího hodnocení: 

2 prospělo s vyznamenáním 

10 prospělo 

1 omluven 

 

V podzimním termínu se zkoušek účastnil jeden žák oboru Reprodukční a sportovní masér 

s hodnocením: 

1 prospěl s vyznamenáním 
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3. Informace o absolventech školy:  

 

Údaje k 21. 9. 2020 

Celkový počet absolventů školy (žáci, kteří úspěšně složili mat. zkoušku)   37 

Počet žáků, kteří úspěšně ukončili 4. ročník denního studia nebo 2. ročník nástavbového 

studia ve šk. roce 2019/2020         43

  

Celkový počet absolventů školy (žáci, kteří úspěšně složili závěrečné zkoušky)  13 

Počet žáků, kteří k 21.9. (jarní i podzimní termín) nesložili či nekonali MZ  10 

 

4. ŠVP  

Ve školním roce 2019/2020 se všichni žáci prvních až čtvrtých ročníků vzdělávali podle 

zpracovaných školních vzdělávacích programů. Cíle a kompetence stanovené těmito ŠVP pro 

tyto ročníky a obory vzdělání byly beze zbytku splněny. 

 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Všeobecné výchovně - vzdělávací cíle předcházení negativním a rizikovým jevům mezi  

studenty na SOŠ Hranice byly definovány v Minimálním preventivním programu školy pro 

školní rok 2019 / 2020, který zpracoval školní metodik prevence Mgr. Karel Tomančák. 

Program byl následně konzultován s ředitelstvím školy, pracovníky Speciálního 

pedagogického centra a výchovným poradcem. 

Nosné aktivity Programu byly konkretizovány v plánu Aktivit primární prevence pro školní 

rok 2019/2020, kdy každý měsíc byla naplánována pro jednotlivé ročníky a obory určitá 

aktivita, směřující k omezení, výskytu a prevenci negativního chování studentů naší školy.  

Jednotlivé akce byly rozloženy tak, aby pokrývaly nejčastěji řešená problémová témata 

z oblasti prevence. Minimální preventivní program byl následně schválen ředitelstvím školy. 
 

S cíli preventivního programu byli seznámeni pedagogové, s akcentem na třídní učitele, kteří 

některé z cílů zařadili do výchovného plánu práce třídního učitele (především krátkodobé cíle 

programu, např. důsledné sledování absence žáků, spolupráce a komunikace s rodiči, 

monitoring rizikového chování žáků …). 

S programem prevence pracoval rovněž výchovný poradce a pracovníci Speciálního 

pedagogického centra, kteří kromě poradenské, psychologické a diagnostické činnosti 

připravili, nebo se podíleli na organizaci některých preventivních aktivit. 
 

Hlavní organizaci preventivních akcí z Programu aktivit, především zajištění odborných 

pracovníků a lektorů jednotlivých projektů, schválených MŠMT, obstarával školní metodik 

prevence.  O každé aktivitě je přiložen záznam a hodnocení jak z hlediska pedagoga, tak 

studentů, v případě profesionálních projektů i evaluační hodnocení efektivity daného 

programu, zpracované lektorem či organizátorem projektů prevence negativních jevů.   
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V průběhu školního roku 2019/2020 byly uskutečněny podle Plánu aktivit primární 

prevence tyto nosné aktivity primární prevence: 

 

Název akce Datum Počet žáků Lektor 

 

„Seznamme se“ 4.9.2019 36 – 1. roč. Mgr. Tomančák 

 

Občan a právo 21.10.2019 26 – 2. roč. doc. JUDr. Vítová 

 

Jak se správně učit 20.11. 2019 18 – 1. roč. Mgr. Tomančák 

 

Besídka Dětské 

centrum 

19.12.2019 19 – 3. roč. Mgr. Nováková 

 

Tvůj život, tvá volba 28.1. 2020 65 – 1. roč. Projekt Akademie 

Frýdlant 

Virtuální realita 20.2.2020 16 – 1. roč. Ing. Otáhal 

 

Volnočasové aktivity 

(lyžování jarní 

prázdniny) 

24.-28.2.2020 10 – 3.+4. roč. Mgr. Karel 

Tomančák 

Nevypusť duši 9.3.2020 36 – 2.+ 3. roč. projekt neziskové 

org. Nevypusť duši 

 

                  

Vzhledem k uzavření školy z důvodu koronaviru nebyly ve školním roce 2019/2020 splněny 

preventivní aktivity, plánované na duben až červen, a to: Filmový festival jeden svět, projekt 

PdF UP Olomouc E-bezpečí (kyberšikana), Pondělí trochu jinak a Besídka v Dětském centru 

Hranice. Tyto aktivity budou zařazeny dle aktuálních možností do aktivit roku 2020/21 se 

zapojením pedagogů školy jako lektorů (např. problematika kyberšikany). 

 

Další aktivity: 

 

Byly akcentovány různorodé formy preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického 

sboru školy a spolupráce se zákonnými zástupci nezletilých žáků školy, takže některé aktivity 

byly realizovány přímo samotnými rodiči žáků (přednášky, workshopy), nebo za jejich 

pomoci (ples školy). Pedagogové se zapojili v přímé preventivní práci se žáky, nebo v rámci 

aktivit, sloužících k rozšíření jejich znalostí z problematiky primární prevence (studium 

materiálů a odborné literatury). 

 

Kulturní a sportovní akce: 

 

Plánované aktivity primární prevence byly doplňovány účastí studentů na mimoškolních 

sportovních akcích a soutěžích (např. soutěž „Mám na to“, turnaj v basketbalu v Přerově či 

florbal „Chalenge“ …), nebo kulturních akcích (např. zájezd studentů do Prahy aj.).  

 

Kurzy: 

 

Rovněž byl uskutečněn Environmentální kurz pro 2. ročníky, a LVK I v Tauplitz v Rakousku.  

LVK II  - běžky byl z důvodu uzavření školy v důsledku koronaviru přesunut na prosinec 
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školního roku 2020/21. Z důvodu distanční výuky a uzavření školy nemohly být uskutečněny 

další plánované aktivity: Bezpečnostně  - branný kurz, Cyklo – vodácký kurz a kurz Orientace 

v terénu. 

 

Vzdělávání pedagogů: 

 

Pedagogům byly přeposlány k prostudování a k použití metodické materiály k rizikovému 

chování ve školním prostředí – „Šikana“. S těmito materiály bude v příštím školním roce dále 

pracováno. 

 

Průběžné poradenské činnosti – VP, ŠMP, ŘŠ, mimo jiné z oblasti dalšího vzdělávání, tj. 

pomaturitní studium, studium na VOŠ, VŠ, apod. Maturanti BPR byli seznámeni s možností 

Magisterského studia na Právnické fakultě UP Olomouc, nebo bakalářského studia na  

Moravské vysoké škole Olomouc. Informace o možnostech dalšího vzdělávání jsou 

pravidelně aktualizovány na nástěnce výchovného poradenství.  

 

Závěr:  

 

Výchovně vzdělávací cíle Minimálního preventivního programu pro rok 2019/2020 byly přes 

potíže s uzavřením škol z důvodu koronaviru splněny. V rámci distančního vzdělávání byly 

podporovány vlastní, samostatné aktivity studentů, především ty, které směřovaly k výchově 

k zdravému životnímu stylu a zvýšení jejich odolnosti a tělesné zdatnosti. Byly jim zasílány 

videoukázky správného tréninku jednotlivých disciplín, dány typy, jak se udržovat v kondici i 

v době karantény a zvýšených požadavků na hygienu. Studenti BPR využívali on-line 

konzultace s učitelem TEK k sestavení osobních tréninkových plánů.  

Program přispěl k předcházení a vzniku různých forem rizikového chování žáků a k vytvoření 

přátelské a tvořivé atmosféry ve škole. V průběhu roku nebyly řešeny se studenty žádné 

významné či velmi závažné problémy např. z oblasti šikany, drog a jiných nežádoucích typů 

chování studentů. 

 

g)   Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků 

 
1. Kombinované studium na VŠ: 

Bc. David Kozák  - studium v oblasti pedag. věd UP Olomouc  

 

 

2. Kurzy, školení, rekvalifikace 

 

Mgr. David Kalina  - Kurz školního lyžování - sportovní kurzy Opava 

     Anglická konverzace SOŠ Hranice 

Mgr. Petr Flajšar  - Anglická konverzace SOŠ Hranice 

Nikol Bartošová  - Výchova ke zdraví (Bc.) UP Olomouc 

Mgr. Lenka Drbálková - zadavatel DT a PT vč. PUP CERMAT 

Mgr. Ing. Petr Gregor  - pedagogické minimum KVIC Nový Jičín 

Mgr. Kateřina Filipová - pedagogické minimum NIDV Olomouc   

     zadavatel DT a PT vč. PUP CERMAT 

Mgr. Karel Tomančák - školení BOZP v hodinách tělesné výchovy  

Mgr. Martina Třískalová - hodnotitel MZ  CERMAT 
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Prezentace školy a nábor nových žáků 
 

V rámci náborové činnosti se škola zúčastnila tří burz - 

výstav oborů vzdělání, a to v Hranicích, v Bystřici pod 

Hostýnem a v Odrách, v listopadu výstavy Scholaris 

v Přerově a v Olomouci.                                                                                                  

Kromě burz jsme navštívili více než 30 základních škol ve 

městech a vesnicích nejen hranického, ale i přerovského a 

valašsko-meziříčského regionu. Prostřednictvím výchovných 

poradců, rodičů žáků i žáků samotných jsme oslovili cca 800 

vycházejících žáků. Připravili jsme pro ně ukázky 

sebeobrany a do těchto aktivit jsme zapojili žáky ZŠ i jejich rodiče. Nedílnou 

součástí náborové činnosti byly také Dny otevřených dveří, které se 

uskutečnily v prosinci 2019 a v lednu 2020.  

Poptávka po nabízených oborech nebyla vyrovnaná. Největší zájem 

vycházejících žáků je již tradičně o obor Bezpečnost a právo, v porovnání 

s minulým školním rokem jsme zaznamenali mírný pokles zájmu o obor 

Informační technologie a o obor Cestovní ruch. 

 

 

Nejvýznamnější a nejúspěšnější akce školy 

 
 Slavnostní zahájení školního roku 

 

Nový školní rok jsme zahájili slavnostním setkáním žáků, 

rodičů, významných hostů (starosty Hranic, tajemníka MÚ 

Hranic, zástupců Police ČR Olomouckého kraje), pedagogů 

a vedení SOŠ Hranice, školská právnická osoba  a veřejnosti 

v Divadle Stará střelnice v Hranicích.  

 

 

 

Spolupracujeme s městem Hranice 

 

Vánoční stromeček 

 

Již čtvrtým rokem se škola zapojila do akce Městského 

kulturního zařízení v  Hranicích „vyzdob si svůj stromeček“. 

Pracovníci MKZ oslovili školy, školky, spolky a podniky, aby 

přispěly k výzdobě vánočních Hranic. V tomto školním roce se 

se jeho opravy zhostili žáci 3. ročníku oboru Bezpečnost a 

právo.  
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Mikulášská nadílka v Domově seniorů 

 

Žáci 4. ročníku oboru Veřejnosprávní 

činnost se zapojili do přípravy a 

realizace Mikulášské nadílky v Domově 

seniorů v Hranicích. Za svou činnost 

sklidili pochvalu ředitelky Domova 

seniorů. Odměnou jim byly také 

spokojené a usměvavé tváře seniorů.  

 

 

 

 

 

Charitativní akce školy 

 
K Vánocům patří i charita. Letos jsme se zapojili do 

charitativního projektu - Dárky z krabice. Žáci 4. ročníku 

oboru Veřejnosprávní činnost darovali krabice s dárečky a 

studenti 1. ročníku oboru Bezpečnost a právo přispěli 

finanční částkou.  

 
 

 

Projektový den „Za železnou oponou“ v televizním vysílání regionální televize 

 
Kolektiv učitelů připravil pro žáky školy projektový den k  30. výročí Sametové revoluce. 

Žáci byli rozdělení do týmů, kde 

zpracovávali různé úkoly,  prožili si a 

reagovali na různé situace z doby totalitní. 
Projekt měl velký pozitivní ohlas u studentů, 

ale i u veřejnosti. 
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Fotografická soutěž ve škole 

 

 

Začátkem února byla ve škole vyhlášena fotografická soutěž 

pro žáky. Zapojilo se do ní 32 studentů. Fotografie hodnotila 

odborná porota profesionálních 

fotografů z Prahy Brna, Ostravy a 

Hranic (František Géla, Kristýna 

Králová, Martin Huf a Kateřina 

Jašková).  

 

Umístění žáků: 

1.místo Natálie Boháčová – pes              

2.místo Klára Šodková - krajina 

3.místo Dominik Dvorský – příroda 

 

 

 

Reprezentace  v soutěžích 

 
Projekt Generace 00 

Do celostátního projektu Muzea komunismu, Generace 00 se 

zapojili žáci 4. ročníku oboru Bezpečnost a právo a obsadili v 

národním kole krásné 3. místo. 
 

 
 

 

Celostátní soutěž „Zlatý masér“ 

 

Žáci 2. ročníku učňovského oboru Rekondiční a sportovní masér reprezentovali školu v 

soutěži "Zlatý masér" v Klimkovicích a obsadili krásné 6. místo z 16 zúčastněných týmů. 

Školu reprezentovali žáci Hana Kotlárová, Lenka Zadrobílková a Marek Libicher. 
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Okresní kolo soutěže „Máš na to“ 

 

V září uspořádala naše škola ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Police ČR okresní soutěž 

žáků středních škol se zaměřením na bezpečnostněprávní činnost "Máš na to" . 

Studenti SOŠ Hranice Michaela Šubertová, Jiří Klimánek a Jan Barveníček vybojovali krásné 

3. místo a postoupili do moravského finále.  

 

 
 

 

Krajské kolo soutěže „Máš na to“ 

 

Máš na to" - soutěž žáků středních škol Jihomoravského, 

Olomouckého kraje a kraje Vysočina se zaměřením na 

bezpečnostně právní činnost v Brně. Naši školu velmi úspěšně 

reprezentovali Lucie Petrželová, Jiří Klimánek a Jan Barveníček, 

obsadili celkové 4.místo.  

 

    

 

 

Soutěž o nejlepší  logo Inovačního centra Olomouckého kraje 

 

 

 

Žáci 2. ročníku učebního oboru Reprodukční grafik se přihlásili do 

soutěže o nejlepší logo Inovačního centra Olomouckého kraje. Žák Jakub 

Vrána obsadil krásné 4. místo. 
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5. ročník soutěžního projektu Social Innovation Relay zaměřeného na sociální podnikání 

 

Studentská firma JA HB žáků 3. ročníku oboru Cestovní ruch se zapojila do soutěže SIR a se 

svým produktem HandiBelt ( speciální taškou s popruhem na invalidní vozík) postoupila mezi 

10 nejlepších do národního finále, které  vyhrála. Národní kolo proběhlo online a firmu 

reprezentovali Bára Molnárová, Matěj Vylíčil, Richard Krajina a Tereza Švábková. Firma HB 

postoupila do mezinárodního kola. 

 

  
 

 
Mezinárodní finále soutěže Social Innovation Relay  

 

Studentská firma JA HB reprezentovala Českou republiku v mezinárodním finále soutěžního 

projektu Social Innovation Relay a v silné konkurenci obsadila 5. místo. Soutěž opět 

probíhala online. Firmu reprezentovali Richard Krajina a Magdaléna Volková. 
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Workshopy pro žáky ZŠ  

 
Žáci 2. ročníku oboru Bezpečnost a právo připravili a zrealizovali v průběhu školního roku 

workshopy s výukou základních prvků sebeobrany pro žáky základních škol v Hranicích, 

Drahotuších, Bělotíně, Lipníku, Hustopečích nad Bečvou, v Oseku nad Bečvou a ve Stříteži 

nad Ludinou.  

         

  
 

 

 

Ochutnávka mezinárodní kuchyně pro veřejnost 

 
V listopadu připravili žáci 2. ročníku oboru Cestovní ruch ochutnávku produktů 

z mezinárodní kuchyně. Akce měla mezi veřejností velký pozitivní ohlas 
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 i)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

 
Ve dnech 3.3.- 5.3.2020 proběhla na škole inspekční činnost ČŠI. Předmětem inspekční 

činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a kontrola dodržování 

vybraných ustanovení právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a 

školských služeb (školské poradenské zařízení). Výsledky inspekční činnosti jsou zahrnuty 

v příloze č. 9. 

 

j)  Základní údaje o hospodaření školy  

(v tis. Kč)  

1. Příjmy:                                                                                                    celkem               

                        - státní dotace                14 365 

  - projekty, granty         927 

                        - školné                                                                               2 131 

                        - příjmy z hosp. činnosti                                                        168   

                        - ostatní příjmy                                                                      116 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Příjmy celkem                                                                              17 707                                       

 

2. Výdaje                                                                                                       celkem 

              - investice                                              - - -                                                       

               - neinv. výdaje:               17 707   
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                                 - mzdy                                                                        10 976 

                                 - odvody                                                                 3 109  

         - prospěchová stipendia , úlevy na školném     134   

                                 - provozní náklady /nájem, opravy aj./          193               

                                 - učební pomůcky a učebnice                                      152 

                                 - ostatní náklady /služby, kopírování aj./                1 881 

           - projekty, granty     1 262 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výdaje celkem                                                                                            17 707 

 

Hospodaření školy musí být v souladu se zákonem 306/1999 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

3. Informace o výši školného 

Základní školné na jednoho žáka je pevně stanoveno ve výši Kč 14.000 za školní rok 

a celková výše činila Kč 2.131.300. Z této částky bylo vyplaceno celkem Kč 133.600 Kč ve 

formě prospěchových stipendií a úlev na školném. 

 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových, mezinárodních  programů a 

školou realizovaných a předložených projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 

a) Rozvojové programy 

• Projekt „PŘESMOSTY ke společnému vzdělávání“ – reg. č. 

CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004848 

• Projekt „IKAP“ – realizátor CUOK Olomouc 

• Erasmus+ „culture tour guide "My town - My culture" - a website for young foreigners 

„ 2018-1-DE03-KA229-047266_2 

• Šablony II SOŠ Hranice, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016717 

• Digitální a virtuální vzdělávání, realizátor Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., 

střední škola 
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l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

- škola se stala zakládajícím členem zájmového sdružení právnických osob s názvem 

„Centrum uznávání a celoživotní učení Olomouckého kraje“. Jako taková zřídila 

místní Centrum uznávání a celoživotní učení při SOŠ Hranice. 

 

Škola nabízí rozmanité kurzy, školení, semináře zejména v těchto oblastech: 

1. oblast výpočetní techniky 

(informační technologie, počítačová gramotnost, tvorba www stránek, LINUX, 

počítačové systémy a sítě, prezentace a grafika, programování aj.) 

Škola je lokální akademií nadnárodní společnosti CISCO, jež se zabývá tvorbou                   

a šířením výukových programů v oblasti informačních technologií zejména 

počítačových sítí. Tento vzdělávací program zapracovala škola do ŠVP oboru Správce 

informačních systémů.  

2. oblast jazyková 

Výuka cizích jazyků pro začátečníky i pokročilé – angličtina, němčina, francouzština a 

ruština.  

 

Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba se ve školním roce 2015/2016 stala 

přípravným centrem britského zkušebního institutu Cambridge English. Každý rok tyto 

zkoušky úspěšně vykoná na celém světě několik milionů kandidátů, kteří tak získávají 

mezinárodně uznávaný certifikát. Pro české občany mají tyto zkoušky význam především při 

získávání pracovního či studijního umístění v zemích Evropské unie a britského 

Commonwealth.  

 

3. oblast ekonomická 

 

Škola nabízí školení, kurzy účetnictví, daňové správy a rekvalifikační kurzy. 

 

m) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Odborová organizace zaměstnanců SOŠ Hranice, školská právnická osoba neexistuje. 

 

Škola jako člen SSŠČMS aktivně působí v této celostátní organizace, potažmo v jeho krajské 

pobočce.  

 

Ve školním roce 2019/2020 jsme navázali na předchozí spolupráci s potencionálními 

zaměstnavateli absolventů jednotlivých studijních oborů (SSI SCHÄFER, Policie České 

republiky, Lázně Teplice nad Bečvou, Tondach, Kunst s.r.o., NWT, CK DAKOL, CK 

Doltour, CISCO SYSTEMS aj.) a vzdělávacími institucemi (organizace v rámci SSŠČMS, 

UTB Zlín, UP Olomouc, VŠLG Přerov, Počítačová služba s.r.o. Olomouc, NIDV, NUOV, 

Cambridge English, Jazyková škola Clovereaf a další).  
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V Hranicích dne 5. října 2020 zpracoval: Mgr. Petr Flajšar 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 2019/2020 byla projednána a schválena Školskou radou dne 

7. 10. 2020. 

 

 

V Hranicích dne 8. října 2020  

 

 

 

 

 

 

Vydal:        ………………………………….. 

Mgr. Petr Flajšar 

                      ředitel školy 
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Příloha č. 3 Výpis z rejstříku školských právnických osob 
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Příloha č. 4 Opatření ředitele školy – 1. kolo přijímacího řízení 

 

 

Opatření ŘŠ č. 8-2019/2020 Strana  37/4 

 

Přijímací řízení  

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 

Ředitel školy vyhlašuje dle ustanovení § 60, odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2001 Sb. (Správní řád) a na základě ustanovení 

vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 1. kolo přijímacího řízení 

pro školní rok 2019/2020 do: 

a) studijních oborů: 

RVP: 68-42-M/01 – Bezpečnostně právní činnost, ŠVP – Bezpečnost a právo – denní 

studium; předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 30 

RVP: 68-43-M/01 – Veřejnosprávní činnost, ŠVP – Veřejnosprávní činnost – denní 

studium; předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 10 

RVP: 65-42-M/02 – Cestovní ruch, ŠVP – Cestovní ruch – denní studium; 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 15 

RVP: 18-20-M/01 – Informační technologie, ŠVP – Kybernetická bezpečnost – denní 

studium; předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 10 

RVP: 18-20-M/01 – Informační technologie, ŠVP – Správce informačních systémů – 

denní studium; předpokládaný počet přijímaných uchazečů -10 

RVP: 68-42-L/51 – Bezpečnostní služby, ŠVP - Bezpečnostní služby – nástavbové 

studium - dálkové; předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 15 

RVP: 64-41-L/51 – Podnikání, ŠVP – Podnikání – nástavbové studium - dálkové; 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 5 

RVP: 69-41-L/51 – Masér sportovní a rekondiční, ŠVP - Masér sportovní a rekondiční – 

nástavbové studium - dálkové; předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 5  

b) učebních oborů: 

RVP: 69-53-H/01 - Rekondiční a sportovní masér, ŠVP - Rekondiční a sportovní masér- 

denní studium; předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 14 
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RVP: 34-53-H/01 - Reprodukční grafik, ŠVP – Grafický design a média – denní 

studium; předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 14 
 

1.  Rozhodnutí ředitele školy o konání přijímací zkoušky 

Přijímací zkouška se koná na všech výše uvedených oborech čtyřletého denního 

studia a dvouletého dálkového nástavbového studia dne 14. 4. 2020 (1. termín)                      

a dne 15. 4. 2020 (2. termín). Náhradní termíny jsou stanoveny na                          

13. 5. 2020 (1. termín) a 14. 5. 2020 (2. termín). 

2.  Kritéria přijímacího řízení  

Studijní obory 

1. Podmínkou přijetí ke studiu vzdělávacích oborů denního studia je doložení splnění 

povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před 

splněním povinné školní docházky podle § 59 Školského zákona, v případě 

dálkového studia musí uchazeč doložit, že úspěšně ukončil požadovaný obor 

středního vzdělání výučním listem (§ 83 – 85 Školského zákona). Dle NV                            

č. 211/2010 Sb. je vyžadován posudek o zdravotní způsobilosti u studijních oborů: 

Bezpečnost a právo, Bezpečnostní služby, Masér sportovní a rekondiční. 

2. Výsledek písemného testu z matematiky a z českého jazyka a literatury v rámci

             jednotné přijímací zkoušky. 

            3. Dosažené výsledky vzdělávání na základní škole . 

O celkovém pořadí rozhoduje aritmetický průměr známek  na vysvědčení  

z posledních dvou ročníků základní školy. 

3. Váhy (míra významu hodnocených skutečností): 

Hodnocení předchozího vzdělávání 40%. 

Výsledek písemného testu z matematiky a z českého jazyka a literatury 60%. 

Žák uspěje, dosáhne-li z písemného testu z matematiky minimálně 3 bodů z 50 

možných a z didaktického testu z českého jazyka a literatury minimálně 5 bodů 

z 50 možných.  

Učební obory 

Podmínkou přijetí ke studiu učebních oborů je doložení splnění povinné školní        

docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné 

školní docházky podle § 59 Školského zákona. Dle NV č. 211/2010 Sb. je vyžadován 

posudek o zdravotní způsobilosti u učebního oboru Rekondiční a sportovní masér. 
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K tomu, aby byl uchazeč přijat musí získat minimálně 50 bodů podle níže uvedených 

kritérií. Podmínkou přijetí ke studiu je doložení splnění povinné školní docházky 

nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní 

docházky podle § 59 Školského zákona. 

 

•  hodnocení prospěchu na vysvědčení z předchozího vzdělávání (průměrný 

prospěch za poslední dvě klasifikační období předchozího vzdělávání)      

                                                                                                                                 max.55 bodů 

                ø 1,00 – 55 bodů; ø 1,1 – 54 bodů; ø1,2 – 53 bodů………………..; ø 2,5 – 40 bodů    

 

•  hodnocení prospěchu profilujících předmětů pro jednotlivé učební obory 

(průměrný prospěch za poslední dvě klasifikační období předcházejícího 

vzdělávání) 

                        - rekondiční a sportovní masér: CEJ, CIJ, TEV 

                        - reprodukční grafik: CEJ, CIJ, VYT 

                                                                                                                               max. 35 bodů  

                ø 1,00 – 35 bodů; ø 1,1 – 34 bodů; ………………………………..; ø 2,5 – 20 bodů   

 

•  dalších skutečností, které osvědčují předpoklady uchazeče o studium 

zvoleného studijního oboru (soutěže, olympiády, zájem a studijní předpoklady 

o zvolený obor aj.)                                                       ………….                 

max. 10 bodů 

Přihlášku ke studiu na SOŠ Hranice, školská právnická osoba podává zletilý uchazeč 

nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy do 1. března 2020. 

Formulář přihlášky ke studiu si uchazeč vyzvedne na základní škole, kde plní 

povinnou školní docházku. Přihláška je ke stažení i na stránkách MŠMT ČR a na 

webu školy. Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním 

předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro 

daný obor vzdělání, pokud je stanovena (viz. výše uvedené). 

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud 

uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru 

vzdělání, kam podává druhou přihlášku. 

Svůj úmysl vzdělávat se na SOŠ Hranice, školská právnická osoba potvrdí uchazeč 

nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli 

školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání. Lhůta pro uplatnění zápisového 

lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam úspěšných uchazečů a trvá 10 

pracovních dnů. Pokud přijatý žák neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek, má 

se za to, že se vzdal práva na přijetí a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. 

Vzetí zápisového lístku zpět je možné v případě uplatnění na druhé škole,                             

po úspěšném odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí 

na základě odvolání. 

Hodnocení CERMAT zpřístupní nejpozději do 28. dubna 2020. Ředitel školy zveřejní 

seznam přijatých uchazečů u oborů s maturitní zkouškou do 2 pracovních dnů                      

po zpřístupnění hodnocení uchazeče CERMATem. 
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Pro uchazeče o studium učebních oborů zveřejní ředitel školy seznam přijatých 

uchazečů a nepřijatým (zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů) 

odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. do 30. dubna 2020. 

Lhůta pro odvolání proti nepřijetí trvá 3 pracovní dny. 

Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitel školy vyhlásit další kola 

přijímacího řízení.  

 

V Hranicích 2020-01-07 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Flajšar v.r. 

ředitel školy     
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Příloha č. 5  Opatření ředitele školy –  2. kolo přijímacího řízení  

 

 

Opatření ŘŠ č. 14-2019/2020  Strana  41/2 

 

Přijímací řízení  

I. Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku dálkového studia pro školní 

rok 2020/2021 do naplnění kapacit jednotlivých oborů 

Ředitel školy vyhlašuje dle ustanovení § 60, odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2001 Sb. (Správní řád) a na základě ustanovení 

vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 2. kolo přijímacího řízení 

pro školní rok 2020/2021 do: 

studijních oborů: 

RVP: 68-42-L/51 – Bezpečnostní služby, ŠVP - Bezpečnostní služby – nástavbové 

studium - dálkové; předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 20 

RVP: 64-41-L/51 – Podnikání, ŠVP – Podnikání – nástavbové studium - dálkové; 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 15 

RVP: 69-41-L/51 – Masér sportovní a rekondiční, ŠVP - Masér sportovní a rekondiční – 

nástavbové studium - dálkové; předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 15 

 

Rozhodnutí ředitele školy o konání školní přijímací zkoušky 

Školní přijímací zkouška z cizího jazyka se koná na všech výše uvedených oborech 

dvouletého dálkového nástavbového studia v sídle školy dne 24. 6. 2020 od 10 hod.   

Kritéria přijímacího řízení  

Rozhodujícím kritériem přijímacího řízení je výsledek písemného nebo elektronického testu 

z cizího jazyka, který si uchazeč zvolí v přihlášce ke studiu nástavbového oboru na střední 

škole (anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk). Potřebná hranice úspěšnosti v testu činí 

min. 50 % správných odpovědí. Výsledek testu z cizího jazyka je dále rozhodující pro 

celkové umístění v pořadí uchazečů. 

Uchazeč o studium vzdělávacích oborů dálkového studia musí také doložit, že úspěšně 

ukončil požadovaný obor středního vzdělání výučním listem (§ 83 – 85 Školského zákona). 
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Dle NV č. 211/2010 Sb. je vyžadován posudek o zdravotní způsobilosti u studijních oborů 

Bezpečnostní služby a Masér sportovní a rekondiční. 

 

Přihlášky 

Přihlášku ke studiu na SOŠ Hranice, školská právnická osoba doručí uchazeč řediteli školy 

do 18. června 2020. Formulář přihlášky je ke stažení na webových stránkách školy v nabídce 

oborů vzdělávání i na stránkách MŠMT ČR. Přílohou přihlášky jsou doklady stanovené 

prováděcím právním předpisem (úředně ověřená kopie výučního listu popř. i vysvědčení o 

závěrečné zkoušce, je-li jeho součástí), včetně posudku o splnění podmínek zdravotní 

způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena (viz. výše uvedené). 

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí / nepřijetí uchazeče 

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým odešle rozhodnutí o nepřijetí 

v termínu od 29. června do 3. července 2020. Přijatý uchazeč stvrdí svůj zájem o studium 

podpisem Smlouvy o zajištění studia, nepřijatý uchazeč má právo na odvolání proti 

rozhodnutí o nepřijetí ke studiu ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí. 

Po ukončení 2. kola přijímacího řízení může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího 

řízení.  

 

 

V Hranicích 3. 6. 2020 

 

 

 

 

Mgr. Petr Flajšar v.r. 

    ředitel školy     
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Příloha č. 6  Opatření ředitele školy –  3. kolo přijímacího řízení  
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Příloha č. 7  Opatření ředitele školy – maturity – obsahová náplň 
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Příloha č. 8  Opatření ředitele školy – závěrečné zkoušky – obsahová náplň 
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Příloha č. 9 Výsledky inspekční činnosti ČŠI 
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Příloha č. 10 Vzdělávací nabídka 

 

 


