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a)  Základní údaje o škole 

 
1.Název školy a její sídlo:  

 

Soukromá střední odborná škola Hranice 
 

jejíž činnost vykonává právnická osoba 

 

Soukromá střední odborná škola Hranice, s. r. o. 

Jaselská 832, 753 01 Hranice 

 

druh školy :        

střední škola 

 

2. Právní forma:           

 

Společnost s ručením omezeným 

Škola vystupuje jako právnická osoba ode dne zápisu do obchodního rejstříku,  

t.j. od 29. 5. 1997 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 

 

                          
4. Jméno a příjmení zřizovatele školy: 

Mgr. Petr Flajšar 

nar. 19. 7. 1953 
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RČ 530719/099 

Č. OP: 114207263 

Trvalý pobyt: Hranice, Pod Křivým 383 

 

5. Jméno a příjmení ředitele školy: 

            Mgr. Petr Flajšar 

 

Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. 

Organizační schéma 2012/2013-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, ZŠ Nová ulice, sportovní hale HC Cement Hranice a v areálu Plovárny 

Hranice. Celkem měla škola ve šk. roce 2013/2014 k dispozici 14 učeben, z toho 10 

odborných  (VYT-3x, PEK – 1x, cizí jazyky – 3x, multimediální - 1). 11 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 SSOŠ Hranice, s.r.o. 

 

8. Telefon a fax:      581 602 430 

 

9. E-mail:  skola@ssos.cz 

    www.stránky:  www.ssos.cz 

 

10. Plánovaný počet tříd:     15 

 

11. Plánovaný počet žáků: 300 

 

12. Charakteristika školy: 

 

Svou profilací nabízí škola v hranickém regionu možnost středoškolského studia v oboru 

Správce informačních systémů, oboru Multimedia a webdesign, oboru Obchodní akademie, 

oboru Rekreologie a turismus, oboru Cestovní ruch, oboru Bezpečnost a právo, oboru Sociální 

činnost a právo, oboru Ekonomika a organizace sportovních aktivit a dále také vzdělávání v 

učebním oboru Rekondiční a sportovní masér. Studium je určeno pro uchazeče s ukončeným 

základním vzděláním, obory jsou ukončeny maturitní zkouškou (kromě oboru Rekondiční a 

sportovní masér, který je tříletým učebním oborem s výučním listem). Forma studia je denní.  

 

 

 

mailto:skola@ssos.cz
http://www.stránky/
http://www.ssos.cz/
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13. V oblasti celoživotního vzdělávání škola nabízí vzdělávací programy zaměřené na 

informační technologie, ekonomické disciplíny a cizí jazyky.  

 

 

Od  května  2000  je  škola  akreditovaným  střediskem  České  společnosti  pro  

kybernetiku   a informatiku  s právem udělovat osvědčení a certifikáty ECDL (European 

Computer Driving Licence). 

 

Škola je  od roku 2002 akreditovaným školícím a zkušebním centrem britského 

zkušebního institutu City&Guilds se sídlem v Londýně, který zajišťuje pestrou škálu 

jazykových zkoušek. Akreditace je platná do roku 2016, kdy bude škola usilovat o její 

prodloužení.  

 

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 zavedla a udržuje v oboru činnosti v oblasti výchovy a vzdělávání 

systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 a systém 

environmentálního managementu splňující požadavky ČSN EN ISO 14001:2005, registrační 

číslo 1131/2012 - platnost do 1.3.2015. Škole byl v březnu 2006 udělen Zlatý certifikát 

kvality, jež uděluje SSŠČMS a MŠMT ČR.  
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14. Školská rada 

 

Od září 2011 vykonávala svou činnost Školská rada v následujícím složení: 

 

Předseda:  Ing. Miriam Beránková 

 

Členové:  Mgr. Hana Čamborová (do 31.7.2013) 

   Mgr. Karel Machyl (do 31.7.2013) 

   Ing. Pavel Dědičík  

Mgr. Zdeněk Škrobánek 

   Mgr. Dalibor Šimko 

   Petra Valová 

   Naděžda Flajšarová 

   Jan Mikala 

   Mgr. Filip Prášek (od 1.8.2013) 

   Mgr. Bedřich Novák (od 1.8.2013)    

 

   

Ve školním roce 2013/2014 jednala Školská rada třikrát. Dne 23. září 2013 rada  projednala a 

schválila Zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013, dále pak rada projednala změny ve 

složení školské rady (noví členové Mgr. Prášek a Mgr. Novák). Dalším předmětem jednání 

bylo předání informací o  personálních  změnách v  pedagogickém  sboru,  organizačním  

zajištění  výuky  ve škole. Ředitel školy radě poskytl informace o průběhu výstavby nového 

střediska celoživotního vzdělávání. 

 

Druhé jednání rady proběhlo dne 20.12.2013. Rada projednala výsledky maturitní generálky a 

přijatá opatření. Ředitel školy podal členům Rady informace o Vzdělávacím středisku při 

SSOŠ Hranice, s.r.o. a stavu výběrového řízení na dodavatele vybavení střediska. Rada se 

také seznámila s nejvýznamnějšími akcemi ve školním roce 2013 a plány na rok 2014. 

 

Třetí jednání rady proběhlo dne 27.1.2014. Rada projednala změnu Školního řádu s účinností 

od 2. pololetí šk. roku 2013/2014 (začlenění klasifikačního řádu), ředitel školy podal členům 

Rady informace o stavu přihlášek k maturitní zkoušce v jarním termínu a realizaci přijatých 

organizačních opatření. Rada dále projednala stav přijímacího řízení žáků na šk. rok 

2014/2015. Mgr. Šimko podal radě zprávu o průběhu a časovém harmonogramu projektu 

„Elektronická knihovna“ a jeho dopadu na vzdělávací proces. Mgr. Dědičík informoval radu o 

zavedení elektronických třídních knih od 2. pololetí 2013/2014 a dopadu na povinnosti 

pedagogických pracovníků. Rada byla také seznámena s technickými nároky na PC síť. Rada 

se seznámila se záměrem Vzdělávacího střediska při SSOŠ Hranice, vzdělávací nabídkou, 

organizační strukturou a financováním. Byl stanoven termín voleb nových členů Školské rady 

na 16. dubna 2014. 

 

Při volbě nových členů byli zvoleni následující noví členové: paní Renata Rolincová 

(zástupce rodičů), paní Naděžda Kišová (zástupce rodičů), slečna Terezie Suchánková 

(zástupce žáků). 
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b)   Přehled oborů vzdělání 
 

1. Obory vzdělání realizované ve školním roce 2013/2014 

18-20-M Informační technologie 

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

    ŠVP Správce informačních systémů 

 65-42-M Hotelnictví a turismus 

2. RVP 65-42-M/02 Cestovní ruch 

    ŠVP Cestovní ruch  

studium denní – délka studia 4 roky, ukončeno maturitní zkouškou 

 68-42-M Bezpečnostně právní činnost 

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

    ŠVP Bezpečnost a právo  

studium denní – délka studia 4 roky, ukončeno maturitní zkouškou 

    ŠVP Sociální činnost a právo 

studium denní – délka studia 4 roky, ukončeno maturitní zkouškou 

 69-53-H Rekondiční a sportovní masér 

4. 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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PŘEHLED NABÍDKY PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ 

 
Název kvalifikace označení Autorizu

jící orgán 
zástupci platnost od platnost do 

Asistent/ka, 
sekretář/ka 

62-008—M MPSV Ing. Kyselová 
Ing. Pulkertová 

11/2012 
  5/2013 

11/2017 
  5/2018 

Personalista/tka          62-007-N MPSV Ing. Kyselová 
Ing. Pulkertová 

11/2012 
  5/2013 

11/2017 
  5/2018 

Sportovní masáž 69-037-M MŠMT Mgr. Kasparová 12/2012 12/2017 

Fotoreportér 34-024-H MŠMT Mgr. Dědičík 12/2012 12/2017 

Skladník  66-002-H MPO Ing. Kyselová 
Ing. Nováková 

1/2013 1/2018 

Evidence zásob 
zboží a materiálu 

66-006-H MPO Ing. Kyselová 
Ing. Nováková 

1/2013 1/2018 

Pokladní 66-001-H MPO Ing. Kyselová 
Ing. Nováková 

5/2013 5/2018 

Manažer prodeje 66-004-H MPO Ing. Kyselová 
Ing. Nováková 

5/2013 5/2018 

Strážný 68-008-E MV Mgr. Nádvorník, Mgr. Flajšar 
JUDr. Svoboda, Mgr. Kalina, 
Stiborek 

2/2010 
4/2011 
11/2012 

2/2015 
4/2016 
11/2017 

Detektiv 
koncipient 

68-009-M MV JUDr. Svoboda,  
Mgr. Nádvorník, Mgr. Kalina  

11/2012 11/2017 

Ubytování 
v soukromí 

65-016-H MMR p. Totek 1/2013 1/2018 

Průvodce 
cestovního ruchu 

65-021-N
  

MMR PaedDr. Strnad 1/2010 1/2015 

Správce OS pro 
malé a stř. firmy     

18-001-M MPO Ing. Vinkler, Mgr. Dědičík 12/2011 12/2016 

Návrhář  
software 

18-002-N MV Ing. Vinkler, Ing. Flajšar 12/2013 12/2018 

Správce sítí pro 
malé a střední 
organizace 

26-002-M MPO Mgr. Dědičík 12/2013 12/2018 

Technik PC a 
periférií 

26-023-H MV ng. Vinkler, Ing. Flajšar 12/2013 12/2018 

Vedoucí zájezdu 65-030-M
  

MMR Mgr. Jursíková, 
Mgr.Okleštěk 

11/2013 11/2018 

Pracovník turistic. 
informač. centra     

65-027-M MMR Mgr. Rumian 11/2013 11/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 9 - 

2. Školská zařízení při SSOŠ Hranice, s.r.o. a součásti školy: 

 

Speciálně pedagogické centrum při SSOŠ Hranice, s.r.o. 

IZO: 181 001 411, nejvyšší povolený počet klientů – 1000 

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

Od roku 2008 poskytuje dětem, mládeži a dospělým se specifickými poruchami učení, s 

lehkým mentálním postižením, se sociokulturním znevýhodněním, s kázeňskými problémy, 

jejich rodinám, školám a školským zařízením následující převážně bezplatné služby (některé 

nadstandardní služby mohou být poskytovány i za úplatu).  

 

Počet klientů Speciálně pedagogického centra při SSOŠ Hranice, s.r.o. ve školním roce 

2013/2014 se navýšil na 739 klientů ze základních a středních škol, nejen Olomouckého kraje. 

 

Počty klientů ve školním roce 2013/2014: 

Žáci s lehkým mentálním postižením, jsou žáci, kteří se vzdělávají na odborných učilištích 

s upraveným ŠVP nebo žáci ze základní školy speciální. Těch máme ve své péči 688.  Žáci se 

specifickými poruchami učení jsou převážně naši žáci a žáci základních škol. Těch bylo 

celkem 50. Žák s poruchou chování byl evidován 1. 

 

Naše působení je hlavně na odborných učilištích Olomouckého a Zlínského kraje. Provádíme 

činnost ambulantní, ale hlavně pracujeme s žáky v terénu, na jejich kmenových školách. Je to 

z důvodu lepší spolupráce se školou a pedagogy, kteří s žáky pracují. 

 

Činnost SPC 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 73/ 2005 a č. 73/ 2005 je SPC určeno 

jako školské poradenské zařízení oprávněné k začleňování zdravotně postižených dětí a žáků 

do vzdělávacího procesu. Nabízíme poradenskou, sociální a metodickou činnost, výchovné, 

vzdělávací (integrace dětí nebo žáků se speciálními vzdělávacím 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 handicap. 

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

sociálními pracovnicemi, psychologem a dalšími odborníky. Zprostředkováváme kontakty s 

lékaři, rehabilitačními pracovníky apod. 

 

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 
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 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 

vzdělávacím potřebami poskytování odborných konzultací a pomoc při vytváření 

Individuálně vzdělávacího programu 

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

 přednášky, semináře, odborné workshopy  

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

 spolupráce s dalšími odborníky 

 

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

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

 

Naši klientelu tvoří převážně:  

- studenti středních škol a odborných učilišť 

- žáci základních škol 

 

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, logopedické zhodnocení. 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.  

• výjezdy do rodin  

Zde vycházíme z pocitu jistoty a zázemí dítěte, které mu dává znalost rodinného prostředí. 

Pracujeme dle předem zpracovaného plánu, v případě potřeby zprostředkujeme pomoc dalšího 

odborníka. 
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Cestovní agentura 

zřízená při SSOŠ Hranice, s.r.o. organizovala ve školním roce 2012/2013 několik tuzemských 

i zahraničních zájezdů. Jejich výčet je uveden v části Údaje o aktivitách školy a prezentaci na 

veřejnosti. Činnost agentury úzce navazuje na zaměření oboru vzdělání "Cestovní ruch". 

 

22.9. 2013   Rožnov p.R. – Valašské Meziříčí (kolečkové brusle) 6 žáků 

 

10.12. 2013 Vánoční Olomouc      14 žáků 

 

leden 2014 Lyžařský kurz – Rakousko, Tauplitz    48 žáků 

 

18.1. 2014 Veletrh cestovního ruchu, Vídeň    35 žáků 

 

21. 5. 2014 Malá Fatra       40 žáků 

 

červen 2014 Antibes – Francie       7 žáků 

 

 

Autoškola 

byla zřízena při SSOŠ Hranice, s.r.o. v roce 2010.   

Zahájení kurzů autoškoly při SSOŠ Hranice, s.r.o.: září 2013 

Počet kurzů autoškoly ve šk. roce 2013/2014:       5 

Celkový počet přihlášených uchazečů za školní rok: 21 

Celkový počet žáků, kteří úspěšně složili zkoušky a získali řidičské oprávnění příslušné 

skupiny: 18 (z toho 4 žáci z předchozího šk. roku) 

Celkový počet žáků, kteří budou v průběhu  září 2014 konat zkoušky: 4 

Celkový počet najetých kilometrů: 99.000  

 

 

Školní jídelna provozovaná firmou Scolarest-zařízení školního stravování, spol.s.r.o. 

Kapacita – 300 jídel  

Průměrný počet zhotovovaných jídel ve školním roce 2013/2014 – 130. 
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3. Přehled tříd ve školním roce 2013/2014 

Počty žáků (stav v září 2013) 

Obor Třída Celkem Z toho chlapci Z toho dívky 

Správce informačních systémů SIS 1 7 7 0 

SIS 2 9 9 0 

SIS 3 15 14 1 

SIS 4 17 17 0 

Celkem SIS  48 47 1 

Cestovní ruch     

CER 2 10 1 9 

CER 3 14 7 7 

CER 4 19 5 14 

Celkem CER  43 13 30 

Bezpečnost a právo BPR 1 19 12 7 

BPR 2 25 14 11 

BPR 3 13 8 5 

BPR 4 17 10 7 

Celkem BPR  74 44 30 

Sociální činnost a právo SČP 1 16 0 16 

Celkem SČP  16 0 16 

Rekondiční a sportovní masér MAS 1 16 5 11 

 MAS 2 24 6 18 

Celkem MAS  40 11 29 

Škola celkem 14 tříd 221 115 106 

 

Studium ve školním roce 2013/2014 předčasně ukončili : 

23.11.2013   Kostka Karel   SIS 1 

24.6.2014   Šustek Patrik   SIS 2 

27.1.2014   Plecho    SIS 3 

24.3.2014   Facek Adam   SIS 3 

20.10.2013   Murin    BPR 1 

11.11.2013   Andrýsek   BPR 1 

27.11.2013   Kuchnová   BPR 1 

    Fialová   BPR 1 
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    Janáček   BPR 2 

11.11.2013   Dzidová Sára   SČP 1 

30.9.2013   Blasbalgová   CER 2 

15.9.2013   Lasík    CER 3 

31.8.2014   Bouchalová    CER 4 

16.9.2013   Kulišťák   MAS 1 

14.10.2013   Pribulová   MAS 1 

31.8.2014   Vláčilová   MAS 1 

31.8.2014   Molíková   MAS 1 

11.11.2013   Oprštěná Anna  MAS 2 

11.11.2013   Bednářová   MAS 2 

10.3.2014   Mikšíková   MAS 2 

31.8.2014   Lévová Aneta   MAS 2 

 

Během školního roku 2013/2014 přestoupili z jiné školy:   

 

9.9.2013   Kulišťák   MAS 1 

9.12.2013   Dzidová Sára   SČP 1 

25.11.2013   Dobrotková   MAS 1 

5.5.2014   Orbanová   MAS 2 

 

Během školního roku 2013/2014 přestoupili na jiný studijní obor: 

- - - 

Během školního roku 2012/2013 přerušili studium: 

- - - 

 
4. Týdenní počty odučených hodin na SSOŠ Hranice, s.r.o. 

 

Z celkového týdenního počtu 454 odučených hodin (dle rozvrhu hodin), probíhalo celkem 

164 vyučovacích hodin ve skupinách s počtem  max 15 žáků ve třídě, což je 36,1 % (dělená 

výuka). 
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c)  Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

1. Pedagogičtí pracovníci 

 

                  Vyučující Vzdělání Aprobace Praxe 

v oboru 

Vyučoval(a) 

předměty 

Babková Jana, Mgr. VŠ Odborné 

zdravotnické 

0 ODV, SOM, 

EHG, TEM 

Běhalík Zbyněk, Ing. VŠ odborné INT 2 PRG, INT, PRX 

Dědičík Pavel, Bc. VŠ odborné INT 9 PGR, PSS, PRX 

Flajšar Filip SŠ - 10 autoškola, 

správce IS 

Flajšar Jakub, Bc. VŠ logistika, 

informační 

management 

6 INT/správa webu 

Flajšar Petr ml., Mgr. VŠ právní 5 PRA, TEK, BEČ 

Flajšar Petr, Mgr. - ředitel 

školy                                                         

VŠ TEV, BV 34      - 

Fraisová Jitka, Mgr. VŠ CEJ,ANJ 23 CEJ,ANJ, LHP 

Chytrá Olga, Mgr. VŠ vychovatelství 2 TEK – 

sebeobrana 

Jursíková Iveta, Mgr. – 

externí učitelka 

VŠ FRJ 18  

Klvaňová Lenka, Bc. VŠ ANJ, RUJ 9 ANJ, RUJ 

Kosarová Libuše, Mgr.– 

externí učitelka 

VŠ RUJ - TEV   RUJ 

Kyselová Iveta, Ing.   VŠ +     

ped. min. 

ekonomické + 

ped. min 

16 EKO, MAM, INT 

POD, OBN, FAD 

Machyl Karel, Mgr. VŠ FYZ 23 MAT, ZPV 

Nádvorník Marek, Mgr. - 

externí učitel 

VŠ pedagogika – 

správní činnost 

5 KRI, TEK 

Novák Bedřich, Mgr. VŠ CJL, DEJ 13 CEJ, TEK, LHP 

Nováková Jana, Ing. VŠ ekonomické + 

ped. min 

5 EKO, UCE, 

MAT, OBN, SCR 

Okleštěk Karel, Mgr. VŠ TEV- ZEM 16 TEK, GEO 

Potáčková Iva, Mgr. VŠ MAT, BIO 9 MAT 

od 10.5.2013 na 

mat. dovolené 

Kalina David, Mgr. VŠ UP Olomouc 

pedagogika, 

správní činnost 

1 PRA, KRI 

Robová Marcela VŠ CEJ, NEJ 34 CEJ, NEJ, LHP 

Rumian Tomáš, Mgr. VŠ NEJ, ZEM 11 NEJ, OBN, SCR, 

ZEM 

Strnad Jaroslav, PaedDr. VŠ MAT, ZEM     46 MAT, GEO, 

ZEM 
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Šimko Dalibor, Mgr. VŠ ANJ 16 ANJ 

Vinkler Petr, Ing. VŠ odborné INT 12 INP, ZPR, VYT 

Prášek Filip VŠ PedF Olomouc 1 ODV, RAR, 

TEM, TEK 

Pešl Štěpán Ing. VŠ Vojenská 

akademie 

A.Zápotockého

, tech. zaměření 

1 instruktor 

autoškoly 

Vlková Šárka, Mgr. VŠ PF Ostrava – 

MAT, BIO, 

ANJ 

9 MAT, ANJ 

Vykopalová Veronika, 

Mgr. 

VŠ Odborné – 

sociálně - 

správní 

0 ODV, KOT, PAP, 

PRA, SPP, PSY, 

BEČ 

 

Výchovný poradce:     Mgr. Tomáš Rumian 

Preventista sociálně patologických jevů:  Mgr. Karel Okleštěk 

 

2. Nepedagogičtí pracovníci školy : 

Ing. Jitka Pulkertová    - ZŘŠ pro ekonomiku    

PhDr. Jaroslava Kušnierová – psycholog, SPC 

Mgr. Radka Janků  - speciální pedagog, SPC 

Iva Voldánová  - administrativní pracovnice, SPC 

Radek Kadlec        - správce budovy  

Antonie Sekerová          - uklízečka 

Alena Zámorská         - uklízečka 

Naděžda Flajšarová         - asistentka ředitele, personalistika, mzdy 

Ing. Veronika Flajšarová   - koordinátor projektů, celoživotní vzdělávání 

Alena Vašinová, DiS.  - administrace, personalistika 

 

Organizační schéma 2013/2014 - viz příloha č. 2 
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d)  Údaje o přijímacím řízení 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 proběhlo v souladu s obecně závaznými předpisy, 

které se vztahují k přijímacímu řízení na SŠ a Opatřením ředitele školy č. 6-2013/2014 – viz 

příloha č. 5. 

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 proběhlo v souladu s obecně závaznými předpisy, 

které se vztahují k přijímacímu řízení na SŠ a Opatřením ředitele školy č. 6-2013/2014 – viz 

příloha č. 5. 

 Termín Přihlášeno Přijato 

I. kolo PZ 22.4.2014 107 99 

Přijímací řízení 

včetně přestupů 

do 30. 9. 2014 3 3 

Celkem - 110 102 

 

Počet podaných Zápisových lístků po 1. kole přijímacího řízení:  

 

obor vzdělání SIS              celkem 9 žáků, z toho 0 dívek 

obor vzdělání MAW  celkem 7 žáků, z toho 4 dívky 

obor vzdělání RET      celkem 9 žáků, z toho 9 dívek  

obor vzdělání BPR             celkem 9 žáků, z toho 3 dívky  

obor vzdělávání SČP  celkem 7 žáků, z toho 7 dívek 

obor vzdělávání PER  celkem 0 žáků, z toho 0 dívek 

obor vzdělání MAS          celkem 4 žáků, z toho 4 dívky 
 

Počet žáků, kteří nastoupili 1.9.2014 ke studiu (včetně žáků, kterým bylo povoleno opakování 

ročníku): 

obor vzdělání SIS              celkem 12  žáků, z toho 0 dívek 

obor vzdělání MAW  celkem  8 žáků, z toho 4 dívky 

obor vzdělání RET      celkem 13 žáků, z toho 12 dívek  

obor vzdělání BPR             celkem 18 žáků, z toho 8 dívek  

obor vzdělávání SČP  celkem 9 žáků, z toho 9 dívek 

obor vzdělávání PER  celkem 0 žáků, z toho 0 dívek 

obor vzdělání MAS          celkem 8 žáků, z toho 8 dívek 
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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  (31.1.2014) 

Třída Prospěl Vyznamenání Neprospěl Neklasifikován Stud.průměr

BPR 1 10 0 5 1 2,57

BPR 2 23 1 1 1 2,29

BPR 3 12 0 1 0 2,41

BPR 4 12 0 5 0 2,37

SČP 1 15 4 1 0 2,16

SIS 1 4 0 2 1 2,96

SIS 2 2 4 3 0 2,02

SIS 3 7 0 7 2 2,54

SIS 4 14 1 3 0 2,52

CER 2 8 0 1 0 1,86

CER 3 8 1 4 0 2,77

CER 4 15 0 4 1 2,76

MAS 1 13 0 4 1 2,41

MAS 2 18 0 1 3 2,23

celkem 161 11 42 10 2,42  

Absence :   Celkem zameškáno 15 378 hodin, z toho 674 neomluveno. Průměrná absence na 

jednoho žáka  71,19 hodin. Průměrná neomluvená absence na žáka činí 3,12 hodiny.  

 

2. pololetí (27.6.2014)  

Třída Prospěl Vyznamenání Neprospěl Neklasifikován Stud.průměr

BPR 1 10 2 4 1 2,53

BPR 2 23 0 2 1 2,41

BPR 3 9 1 0 3 2,25

BPR 4 17 0 0 0 2,36

SČP 1 11 3 2 0 2,10

SIS 1 4 0 2 1 2,29

SIS 2 4 4 0 0 1,81

SIS 3 10 3 0 0 2,51

SIS 4 1 16 0 0 2,65

CER 2 7 2 0 0 1,84

CER 3 10 1 2 0 2,52

CER 4 1 13 1 1 2,31

MAS 1 17 1 0 0 2,40

MAS 2 14 5 2 2 1,94

celkem 138 51 15 9 2,28  

Absence : Celkem zameškáno 14380 hodin, z toho 112 neomluvených. Průměrná absence na 

jednoho žáka  67,51 hodiny. Průměrná neomluvená absence na žáka činí 0,53 hodiny  
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Opravné zkoušky :    povoleno celkem 16 opravných zkoušek z toho:  

 

1 opravná zkouška – hodnocení velmi dobrý 

1 opravná zkouška – hodnocení dobrý 

10 opravných zkoušek – hodnocení dostatečný 

2 opravných zkoušek – hodnocení nedostatečný  

1 opravná zkouška – žák nekonal z důvodu přestupu na jinou školu 

1 opravná zkouška – žákyně nekonala z důvodu nemoci, stanoven náhradní termín 30.9.2014 

 

Počet žáků, kterým bylo povoleno opakování ročníku: 3 - Pelc (CER3), Kocián (SIS1), 

Miková (SČP1) 

 

Suplované hodiny - sumarizace za školu:                 

celkem : 867   

z toho aprobovaně : 502      

 

 

 

2. Maturity  

 

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

V jarním termínu absolvovalo maturitní zkoušku celkem 58 žáků , z toho z oboru Cestovní 

ruch 20 žáků , z oboru Bezpečnost a právo 21 žáků a Správce informačních systémů 18 žáků. 

Z toho: 

 

 

2 prospělo s vyznamenáním   

37 prospělo 

19        neprospělo 

 

 

 

 

 

Maturitní zkoušky v podzimním termínu proběhly od 1. září do 11. září 2014, a to dle 

jednotného zkušebního schématu CERMATu. Maturitní zkoušku v podzimním termínu 

konalo celkem 16 žáků, z toho z oboru Cestovní ruch 3 žáků , z oboru Bezpečnost a právo 9 

žáků a Správce informačních systémů 4 žáků. 
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V podzimním termínu vykonali maturitní zkoušku žáci s následujícími výsledky: 

Z toho: 

13 prospělo 

3         neprospělo 

 

3. Informace o absolventech školy:  

 

Údaje k 15. 9. 2014 

Celkový počet absolventů školy (žáci, kteří úspěšně složili mat. zkoušku)  52 

Počet žáků, kteří úspěšně ukončili 4. ročník ve šk. roce 2013/2014   51  

Pokračují ve studiu VŠ        23 

Pokračují ve studiu na VOŠ a jazyk.školách        0 

Zaměstnání           11 

Nemáme informace                                          18 

Počet žáků, kteří k 19.9. nesložili úspěšně mat. zkoušku      4 

 

4. ŠVP  

Ve školním roce 2013/2014 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 

 

Na škole byl pro školní rok 2013/2014 zpracován minimální preventivní protidrogový 

program. Z vyhodnocení plánu výchovného poradenství a prevence sociálně patologických 

jevů (zpracoval Mgr. Karel Okleštěk): 

 

V minulém školním roce jsme se spolu s třídními učiteli zaměřili na mimoškolní činnost. 

Uskutečnily se soutěže pro žáky, které měli za cíl motivovat k lepším výsledkům, znalostem a 

schopnostem.  

Jednotlivé akce:  

- v předmětu PEK probíhala během celého školního roku soutěž Moravská liga, do které 

se zapojili všichni žáci druhých a někteří žáci třetích ročníků. Návštěva veletrhu 

Gaudeamus Brno se nakonec stala velmi úspěšnou akcí, které se zúčastnili žáci 

čtvrtých ročníků. Měli možnost seznámit se s dalšími formami pomaturitního studia. . 

Pravidelně na nástěnce zveřejňujeme informace o možnostech studia VŠ 

- pro čtvrté ročníky byla uspořádaná beseda Institutem vzdělávání SOKRATES  
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- v měsíci lednu proběhl maturitní ples. Studenti čtvrtých ročníků ve spolupráci 

s vyučujícími velmi dobře zvládli organizaci tak náročné akce, která se připravuje již 

od října. 

- v rámci sportovních akcí jsme se zapojili také do středoškolské soutěže dívky volejbal 

a florbal. Chlapci fotbal a florbal. Největšího úspěchu jsme dosáhli v plavecké štafetě 

středních škol, kde jsme obsadili druhé místo. 

- studenti naší školy sestavili družstvo, které se umístilo na 3. místě v dračích lodích. 

Byla to soutěž nejen středních škol 

- ve středoškolské sálové kopané Olomouckého kraje jsme se umístili na 3. místě 

- pro studenty BPR proběhl sportovní den, kde si mohli žáci vyzkoušet svou zdatnost ve 

formě testů. 

- první ročníky se účastnily lyžařského kurzu v Rakousku - Tauplitz 

- druhé ročníky svou zdatnost předvedly na turisticko-cyklistickém kurzu v Ledečku. 

- druhé ročníky se účastnily environmentálního kurzu v Dolní Moravě. 

- třetí ročník oboru BPR  absolvoval týdenní kurz běžek na chatě Slaměnka. 

 

Po celou dobu školního roku spolupracuji s třídními učiteli, pracovníky SPC a PPP. Dobrou 

spolupráci máme s všeobecnými lékaři a klinickými psychology, zvláště s Mgr. Kolaříkem. 

Dobrá spolupráce se rozvíjí také s organizací KAPPA v Hranicích, kde pracuje také jedna 

z našich absolventek. Na nástěnce mají žáci pravidelně zveřejňován program jednotlivých 

přednášek, kterých se mohou účastnit, a které pořádá občanské sdružení ELIM Hranice.    

 

g)   Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků 

 
1. Kombinované studium na VŠ: 

 

Mgr. Pavel Dědičík –PF OU – katedra informačních a komunikačních technologií – 

informační technologie ve vzdělávání (magisterské studium) – ukončil magisterské studium 

(Mgr.).  

 

Mgr. Iva Potáčková – OPF SLU Karviná, obor Marketing a management (bakalářské 

studium) 

 

Ing. Jakub Flajšar – Vysoká škola logistiky, Přerov, obor Informační management, ukončil 

navazující magisterské studium (Ing.). 

 

 

2. Kurzy, školení, rekvalifikace 

 

Všichni pedagogové  školení fy A-V Media – metodika práce Hranice 

    s interaktivní tabulí  

 

Vyučující cizích jazyků školení fy A-V Media – metodika práce 

    s jazykovou laboratoří Robotel 

 

Mgr. Fraisová,   školení pro zadavatele ústních zkoušek City&Guilds  

Mgr. Vlková,   (Praha) 

Bc. Klvaňová 

Vyučující ANJ  on-line školení pro zadavatele zkoušek City&Guilds 
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

PREZENTACE ŠKOLY: 

 

V rámci náborové činnosti  se škola zúčastnila celkem čtyř burz - výstav  oborů vzdělávání. 

Kromě již tradiční výstavy ve dvoraně hranického zámku v měsíci říjnu 2014 se škola 

prezentovala také na podobné výstavě Gemma v Novém Jičíně. Důvodem pro účast v jiném 

kraji je především nabídka oboru Bezpečnost a právo, který v novojičínském regionu chybí. V 

listopadu se škola účastnila výstavy Scholaris v Přerově a v Olomouci. 

Kromě výstav jsme navštívili více než 40 základních škol v městech a vesnicích nejen 

hranického, ale i přerovského a valašsko-meziříčského regionu. Prostřednictvím výchovných 

poradců, rodičů žáků i žáků samotných jsme tak oslovili více než 800 vycházejích žáků. 

Osvědčila se také spolupráce s Informačním střediskem úřadu práce v Přerově. 

Poptávka po nabízených oborech byla téměř vyrovnaná. Největší zájem projevili žáci o obor 

bezpečnost a právo. Miniální zájem byl o nově nabízený obor Personalistika a také poklesl 

zájem o učební obor Sportovní a rekondiční masér. Novinkou v tomto školním roce byla 

nabídka oboru Multimédia a webdesign, která oslovila 8 žáků. 
 

V listopadu škola uspořádala setkání s výchovnými poradci základních škol z Hranic a 

blízkého okolí, aby se podrobně seznámili s činností školy, prohlédli si prostory školy a 

informovali se o možnostech studia na škole. Mezi pozvanými hosty byly také vedoucí 

Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání Mgr. Renata Králíková z 

Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště v Přerově a vedoucí Speciálního pedagogického 

centra při SSOŠ v Hranicích PhDr. Jaroslava Kušnierová.  

 

Akce školy 
 

Vítězství   v projektu Think Big School!!!  

Studenti 3. ročníku Soukromé střední 

školy v Hranicích se zapojili do 

projektu Think Big School aneb Měníme 

svět kolem nás, který realizuje společnost 

Telefónica 02 ve spolupráci 

s mezinárodní vzdělávací organizací 

Junior Achievement.  

 Dne 23. září 2013 navštívilo pět 

studentů 3. ročníku Soukromé střední 

odborné školy v Hranicích tréninkové 

centrum  Telefónicy O2 Czech Republic, 

a.s. v Praze - Michli. Studenti byli náhodně rozdělení do jednotlivých teamů. Dopoledne 

zpracovávali nápady, poté museli připravit webové stránky, natočit krátké a poutavé video. 

V odpoledních hodinách prezentovali své nápady odborné porotě. 

V konkurenci škol z celé České republiky se naši studenti neztratili. Studentka SSOŠ 

Štěpánka Losertová  byla výraznou oporou vítězného teamu, který se svým  nápadem  

„Bukle“ (záchrana starých knih)  nejvíce zaujal porotu. 
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Všichni zúčastnění prožili den plný nových zkušeností, poznali nové metody práce, aplikovali 

své znalosti a dovednosti v praxi a hlavně si den tvůrčí práce užili. 

Žáci Štěpánka Losertová, Aneta Sedláková Davidu Kozák, Lukáš Polák a Ondra Božek 

vzorně reprezentovali svou školu, za což jim patří poděkování. 

 

 

Setkání výchovných poradců s vedením školy  

 

V úterý 19. listopadu 2013 

se na Soukromé střední 

odborné škole sešli 

výchovní poradci základních 

škol z Hranic a blízkého 

okolí s vedením SSOŠ, aby 

se podrobně seznámili s 

činností školy, prohlédli si 

nově vybudované prostory a 

informovali se o 

možnostech studia na škole. 

  

Mezi pozvanými hosty byly 

také vedoucí Informačního a 

poradenského střediska pro 

volbu a změnu povolání 

Mgr. Renata Králíková 

z Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště v Přerově, a vedoucí Speciálního pedagogického 

centra při SSOŠ v Hranicích PhDr. Jaroslava Kušnierová. 

 

 

Soukromou střední odbornou školu provoněly perníčky a punč  

 

V prvním prosincovém týdnu jsme se 

spolužáky naši třídy CER 2 zorganizovali 

akci PEČENÍ A ZDOBENÍ PERNÍČKŮ.  

 

Čí to byl nápad? V hodině ekonomiky jsme 

dostali úkol, abychom vymysleli a 

připravili aktivity pro návštěvníky „Dne 

otevřených dveří“. Dali jsme se do práce a 

zábavné i naučné kvízy byly na světě. Tu 

kdosi zvolal: „ A co dáreček, když je čas 

Vánoc? Co takové perníčky?! A zdobené!“ 

 

Společný souhlas byl odměnou tomuto 

skvělému nápadu. Dohodli jsme se na zakoupení potřebných surovin, doma jsme vyrobili 

těsto a následující týden jsme už ve školní kuchyni těsto vykrajovali do potřebných svátečních 

tvarů a pekli. Další den jsme po vyučování upečené perníčky zdobili. Fantazii se meze 

nekladla a bylo se na co dívat. A ta vůně! 
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Zdobení perníčků se zúčastnili žáci i učitelé naší školy. Jejich pomoc byla vítána, neboť 

perníčků bylo napečeno víc, než jsme očekávali. Všichni zúčastnění ochutnali speciální punč 

Charlie&Phill učitelů Oklešťka a Práška. V konečné fázi jsme perníčky balili do celofánu. 

Zabalené perníčky už jen čekají na sobotu 7. prosince, kdy snad udělají radost návštěvníkům 

naší školy. Bylo to bezva odpoledne a moc jsme si ho užili. 

 

Děkujeme paní učitelce Novákové, vedoucí kuchyně Petře Polnischové a také panu řediteli za 

jejich pomoc a trpělivost.  

 

Kateřina Lukačková a žáci CER 2 

 

Charitativní akce studentů SSOŠ Hranice 

Dne 10. 12. 2013 se rozhodla 

naše třída oboru Sociální činnost 

a právo ze Soukromé střední 

odborné školy v Hranicích 

uspořádat charitativní akci na 

podporu neziskové vládní 

organizace Člověk v tísni. Cílem 

této akce bylo prodat o 

přestávkách žákům i učitelům 

naší školy co nejvíce ovocných 

koktejlů, které jsme samy 

připravily. Zájem o koktejly nás 

velice překvapil. Někteří si ho 

koupili jen tak, protože chtěli 

přispět na dobrou věc a bylo na 

nich vidět, že mají dobrý pocit 

z toho, že mohou pomoci. Za peníze, které jsme prodejem získaly, jsme koupily 8 darovacích 

certifikátů  pro děti v Africe a Asii, které chodí do školy často jen s jedním sešitem a tužkou. 

Občas není čím psát na tabuli a občas není ani ta tabule. Tento dar vystačí například na nákup 

sešitů a tužek pro 56 dětí v Etiopii. 

V budoucnu se chystáme zrealizovat dalších podobné akce, které mohou pomoci lidem v 

nouzi. Za celou naši třídu můžu říct, že jsme velice rády za to, že můžeme pomáhat. Stačí i  

malá drobnost, např. plyšové hračky, které jsme tento týden odnesly na dětské oddělení 

hranické nemocnice. 

Tkačiková Katrin, studentka 1.ročníku oboru Sociální činnost a právo 

 

 

 

Americký den na SSOŠ v Hranicích 

 

Poněkud netradičně pojali poslední den výuky v roce 2013 studenti a učitelé SSOŠ Hranice. 

Učitelé připravili pro studenty pestrý pokrm, který se skládal ze tří částí. 
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Nejprve studenti a pedagogové  zhlédli 

hodinovou ukázku tréningu hráčů 

amerického fotbalu z přerovského klubu 

Momoths. Fotbalisté předvedli v rámci 

omezených prostorových možností 

tělocvičny ukázky obranných a útočných 

systémů, nácvik přihrávek, úniků atd. Na 

závěr si některé herní dovednosti mohli 

vyzkoušet i někteří odvážní studenti. 

Ukázkám  amerického fotbalu stylově 

aplaudovaly cheerleaders (studentky 

SSOŠ) v typických úborech 

s nezbytnými třepetalkami. Byl to velmi 

zdařilý prolog Amerického dne. 

 

Následovala vědomostní soutěž tříd , kdy 4 skupinky z každé třídy plnily dílčí úkoly na 

vyznačených 8 stanovištích v budově školy. Na těchto stanovištích žáci plnili zadané úkoly, 

které byly velmi pestré. Dešifrovali tajné vzkazy CIA, znalosti americké filmové  prokázali ve 

videostopu, zeměpisné znalosti USA v geokvízu, soutěžili v rychlosti vyhledávání 

tematických informací na internetu finanční gramotnost prokázali ve vědomostní hře bez 

přítele ne telefonu, historické znalosti prokázali speciálním pexesem, znalosti americké 

populární hudby v kvízové soutěži MTV Live a posledním měřením sil byla tematická soutěž 

„Hustone, máme problém“, kde žáci hledali a opravovali chyby v textech. Všechny soutěže 

probíhaly pouze v angličtině! Součet časů jednotlivých soutěžních skupin) byl v jednotlivých 

třídách sečten a určeno konečné pořadí jednotlivých tříd. Za nesprávnou odpovědˇ byl 

výsledný čas navýšen o penalizaci 1 trestného bodu. (čili 1 minuty trestný bod=1 minuta 

navíc). Celkovým vítězem soutěže se nakonec stali i studenti IV. ročníku oboru Správce 

informačních sítí. Sladkou odměnou jim byl, k jejich nesmírné radosti, dort v podobě státní 

vlajky USA.  

 

Poslední, velmi příjemnou a zejména studenty očekávanou, částí tematického dne byl 

American lunch čili oběd, kdy gastronomové firmy Scolarest připravili pravé „nefalšované 

emerické“ chickenburgery, fish and chips (smažená ryba a hranolky) a u americké mládeže 

tolik oblíbené muffins.   

 

Na závěr Amerického dne zazvonil zvonec a školním dnům roku 2013 na SSOŠ byl konec… 

 

 
Studenti SSOŠ  ve Vídni 

 

Bylo brzy ráno 16. ledna a my jsme nasedli do autobusu s úsměvem a dobrou náladou. Opět 

jsme vyměnili školní lavice za praktické poznání a jeli jsme sbírat zkušenosti a nápady 

v oblasti cestovního ruchu přímo do Vídně. Po příjezdu na veletrh jsme se rozdělili do 

skupinek a nastala tvrdá práce. Obdrželi jsme pracovní listy s úkoly, které jsme museli splnit. 

Nebylo to vůbec jednoduché, jelikož jsme museli komunikovat v cizím jazyce. Všímali jsme 

si pečlivě připravených stánků s prezentacemi jednotlivých cestovních kanceláří z celého 

světa a také regionů z různých zemí. Hodnotili jsme nejen nápaditost prezentace jednotlivých 

vystavovatelů, ale i vstřícnost a ochotu odpovídat na naše zvídavé dotazy. Úkoly byly 

splněny, a my obtěžkání prospekty a plni nových informací o krásných a zajímavých místech 

po celém  světě, jsme se pomalu přesunuli do dalšího pavilonu.  Na ten jsme se obzvlášť 
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těšili. Byl to pavilon gastro s názvem Cook & Look. Ochutnávali jsme různé specialitky, ale 

hlavně jsme si dělali poznámky, jaké doprovodné produkty v rámci cestovního ruchu lze 

nabízet. Bylo jich opravdu hodně. V našich hlavičkách uzrává plán, jak tyto nabyté zkušenosti 

využijeme pro náš podnikatelský záměr, který připravujeme pro příští školní rok. Děkujeme 

také pedagogickému doprovodu, Tomáši Rumianovi, Janě Novákové a Daliboru Šimkovi, za 

pěkné zážitky.  

Studenti cestovního ruchu CER2, CER3 

 
Velký úspěch Studentské společnosti PC servis Hranice 

 

Studentská společnost PC servis 

Hranice se přihlásila do projektu Skills 

for the Future, který byl vytvořen 

společností Hyundai Motor Europe. 

V úterý 8. dubna, Daniel Siegel a 

Martin Žerávek, prezentovali svůj 

podnikatelský záměr před porotou, 

složenou ze zástupců společnosti 

Hyndai a zástupců organizace Junior 

Achievement. Porota společnost 

nominovala do evropského finále 

soutěže Hyundai Award ve Frankfurtu, 

které se koná 26. května. Do finále 

postoupili i pouze 3 Studentské 

společnosti z celé České republiky a budou soutěžit se studenty z 8 zemí Evropy. Gratulujeme 

a přejeme hodně úspěchů v evropském finále.  

 

 

 

Březen - měsíc knihy aneb prožijte knihu více smysly!!! 

 

Přesně tak prožili studenti a učitelé Soukromé střední odborné školy v Hranicích jeden 

z březnových dnů v divadle Stará střelnice s projektem LiStOVáNí Lukáše Hejlíka.  

LiStOVáNí  je  cyklus scénického čtení, hra s knížkou a divadelní představení, které divákům 

nabízí zprostředkování prožitku z četby velice poutavou formou a předkládá zcela nový, pro 

mnohé dosud nepoznaný zážitek. 

 

Herci Pavel Oubram a Věra Hollá představili čtyři povídky z knihy MRTVÝ HOLKY od 

současného českého prozaika Miloše Urbana.  Jejich listování knihou a herecký výkon byl 

famózní. Publikum ani nedutalo a sledovalo inscenaci povídek, které bavily, ale občas také 

děsily. Na závěr byli herci odměněni velkým potleskem.  

 

Hraničtí studenti SSOŠ úspěšně reprezentovali naší republiku  

Junior Achievement (JA) Studentská společnost PC servis Hranice ve dnech 26. 5. – 28. 5. 

2014 reprezentovala Českou republiku na evropském finále soutěže Hyundai Award ve 

Frankfurtu v rámci projektu Skills for the Future se svým nápadem "360o virtuální prohlídky 

interiéru automobilu".  
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Student Soukromé střední odborné 

školy Hranice, s.r.o. a prezident JA 

Studentské společnosti PC servis 

Hranice, Daniel Siegel, odvedl 

výbornou práci, včetně komunikace a 

prezentace v anglickém jazyce. 

Ve tvrdé mezinárodní konkurenci 

obstál výtečně, porotou byl pochválen 

za kvalitní nápad a provedení. 

V závěru prezentace byl kontaktován 

manažery společnosti Hyundai a byla 

mu nabídnuta spolupráce v rámci 

budoucích PR akcí.  

Na realizaci svého nápadu pracoval společně se svým spolužákem Martinem Žerávkem, pod 

vedením učitelky Ing. Jany Novákové. Společně jsou pozváni na slavnostní ocenění 

nejlepších studentů Award Ceremony.  

Tato prestižní akce se bude konat 17. června 2014 v sídle amerického velvyslance v Praze a 

účastní se jí nejvýznamnější zástupci partnerských firem JA a organizací veřejného života a 

spolupracujících škol. 

 

 
Studenti naší školy patří mezi nejúspěšnější středoškoláky v ČR! 

 

Nejúspěšnější 

středoškoláci za školní 

rok 2013/2014 obdrželi 

pozvání do Rezidence 

velvyslance USA v 

Praze, kde byli oceněni 

za své celoroční úsilí 

na tradičním JA Award 

Ceremony. 
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Ředitel školy oceněn Plaketou Policie České republiky 

Dne 6. června 2014 uspořádala Policie ČR, územní odbor Přerov ve spolupráci se statutárním 

městem Přerov a složkami IZS XI. ročník akce Občan a bezpečnost a Den otevřených dveří 

v budově Policie U Výstaviště 18 v Přerově. Na akci se vypravili nejen studenti naší školy, 

konkrétně studenti prvních a druhých ročníků oborů Bezpečnost a právo a Sociální činnost a 

právo, ale také ředitel školy.  

Součástí akce byl slavností akt, na 

kterém byli oceněni policisté 

územního odboru Přerov i civilní 

občané. Z rukou ředitele krajského 

ředitelství policie Olomouckého kraje 

Jaroslava Skříčila a vedoucího 

územního odboru Přerov Martina 

Lebdušky převzal ředitel školy, Petr 

Flajšar, Plaketu Policie České 

republiky za dlouhodobou aktivní a 

iniciativní spolupráci, kterou se 

významně podílí na prevenci 

kriminality a propagaci dobrého 

jména Policie České republiky.  

Oceněni byli i externí učitelé naší 

školy. Vysoké vyznamenání ZA ZÁSLUHY O BEZPEČNOST převzal vrchní komisař 

územního odboru Přerov Marek Nádvorník a zástupce vedoucího územního odboru Přerov, 

David Kalina, byl oceněn za dlouhodobé a bezplatné dárcovství krve. 

 

 i)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

 
Ve školním roce 2013/2014 prováděla ČŠI na naší škole kontrolu zaměřenou na dodržování 

právních předpisů podle §174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. A zákona č. 255/2012 

Sb., o kontrole. Kontrolou nebylo zjištěno porušení právního předpisu. 

Protokol o kontrole č.j. ČŠIM-511/14-M– viz příloha č.9 
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j)  Základní údaje o hospodaření školy  

(v tis. Kč)  

1. Příjmy:                                                                                                    celkem               

                        - státní dotace                10 941 

  - projekty, granty      3 738 

                        - školné                                                                               1 822 

                        - příjmy z hosp. činnosti                                                        973 

                        - ostatní příjmy                                                                       54 

  - příjmy z provozování autoškoly      133 

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

                        Příjmy celkem                                                                  17 661                                       

=========================================================== 

 

2. Výdaje                                                                                                       celkem 

             - investice                                                      - - -                                                       

             - neinv. výdaje:                17 661 

                                 - mzdy                                                                          9 886 

                                 - odvody                                                                 2 870   

         - stipendia         141     

                                 - provozní náklady /energie, nájem, opravy aj./      2 817               

                                 - učební pomůcky a učebnice                                      418 

                                 - ostatní náklady /stravování, služby aj./                   800 

           - výdaje spojené s autoškolou       111 

          - projekty, granty        618 

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

Výdaje celkem                                                                                              17 661 

============================================================= 

 

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

každoročně posouzeno auditorem. Výrok auditora za rok 2013 viz příloha č. 3. 

 

3. Informace o výši školného 

Základní školné na jednoho žáka je pevně stanoveno ve výši Kč 13.000,-- Kč za školní rok 

a celková výše činila  Kč 1 821 800,--. 
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Z tohoto základního školného poskytla škola podle předem stanovených kriterií stipendia                

a úlevy v placení školného v celkové výši Kč 141 000,--, což je 7,74% z přijatého školného.  

 

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

školou realizovaných a předložených projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

- Operační program Podnikání a inovace – oblast podpory 5.2 Školící střediska 

Projekt zřízení Školícího střediska CŽU. Ve šk. roce 2013/2014 byl projekt dokončen. 

- ve školním roce 2007/2008 došlo k realizaci a pilotnímu ověřování projektu č. 

CZ.04.1.03/3.1.15.2/0199 „Zlepšování komunikace vzděláváním modulárních 

programech“, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem 

České republiky. Vytvořené vzdělávací moduly byly i ve školním roce 2013/2014 

zapracovány do tematických plánů v rámci tzv. udržitelnosti projektu. Cílem je 

připravovat absolventy školy na profesní komunikaci, která rozšiřuje jejich uplatnění 

na trhu práce v rámci celé Evropské unie i mimo ni. 

 

Projekty ve třetí výzvě OPVK – GG Olomouckého kraje: 

a) Realizované projekty 

- Projekt „Zkvalitňování vzdělávání technických oborů se zaměřením na ICT 

technologie“ – reg. č. CZ.1.07/1.1.26/01.0013 

- Projekt „Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím šablon“ – reg. č. 

CZ.1.07/1.5.00/34.0030  

- Projekt "Více vím, více můžu – nebojme se certifikací a dílčích kvalifikací" – reg. č. 

CZ.1.07/3.2.05/02.0005 

b) Ukončené projekty – běží udržitelnost projektu 

Projekt "Podpora vzdělávání žáků se SPU a žáků mimořádně nadaných" – reg. č. CZ.  

1.07/1.2.13/03.0017 (ukončeno 30.5. 2012) 

Projekt „Zavádění modulových vzdělávacích programů orientovaných na vytváření 

kompetencí žáků do systému vzdělávání“ – reg. č. CZ.1.07/1.1.04/02.0106 (ukončeno 

31.5. 2012) 

Projekt „Škola – centrum celoživotního učení: vzdělávání dospělých v cestovním 

ruchu“ – reg. č. CZ.1.07/3.2.05/01.0023 (ukončeno 31.7. 2012) 

Projekt "Více vím, více můžu – nebojme se certifikací a dílčích kvalifikací" – reg. č. 

CZ.1.07/3.2.05/02.0005 

 

c) Přijaté projekty 

Projekt  „Studijní a informační centrum SSOŠ Hranice aneb samostatný žák“, reg.č. 

CZ.1.07./1.1.26/02.0054 

Projekt „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, reg. 

č. CZ.1.07/1.1.00/44.0009 
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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 SSOŠ Hranice, s.r.o.  

- škola působila aktivně v projektu UNIV3. V rámci těchto projektových aktivit byly 

pilotně ověřen vzdělávací programy 18-002-N Návrhář software (6 absolventů), 68-

008-E Strážný (6 absolventů) a 65-016-H Ubytování v soukromí (6 absolventů). 

- škola pokračuje v provozu autoškoly při SSOŠ Hranice, s.r.o 

 

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 jako akreditované středisko České společnosti pro kybernetiku a informatiku 

provádí zkoušky pro získání certifikátu ECDL (European Computer Driving Licence), 

který je v zemích Evropské unie doporučen a uznáván jako standard základní 

počítačové vzdělanosti. Certifikát deklaruje, že jeho držitel prošel nezávislým 

mezinárodním testem a splňuje optimální znalostní kritéria rozdělena do sedmi 

základních modulů počítačové gramotnosti. 

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.  

 

Akreditované zkušební centrum City & Guilds  
Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. se 15. července 2002 stala akreditovaným 

centrem britského zkušebního institutu City & Guilds, který zajišťuje pestrou škálu 

jazykových zkoušek už více než 100 let. Každý rok tyto zkoušky úspěšně vykoná na celém 

světě přes půl milionu kandidátů, kteří tak získávají mezinárodně uznávaný certifikát. Na 

regulérní průběh zkoušek dohlíží tajemník zkušebního centra jmenovaný londýnským 

ústředím. Pro české občany mají tyto zkoušky význam především při získávání pracovního či 

studijního umístění v zemích Evropské unie a britského Commonwealth. Zkušební centrum 

nabízí možnost vykonat tzv. pre-test, který společně s konzultací pomůže vybrat vhodnou 

úroveň zkoušky.  

Ve školním roce 2013/2014 škola uhradila jednu jazykovou zkoušku typu IESOL (písemná) 

nebo ISESOL (ústní) všem žákům 3. ročníků. Ke zkouškám se přihlásilo celkem 54 kandidátů 

(žáků školy i externích zájemců).  
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3. oblast ekonomická 

 

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

 

 

m) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Odborová organizace zaměstnanců SSOŠ Hranice, s.r.o. neexistuje. 

 

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

pobočce.  

 

Ve školním roce 2013/2014 pokračovaly kontakty a partnerské vztahy s potencionálními 

zaměstnavateli absolventů jednotlivých studijních oborů (SSI SCHÄFER, Policie České 

republiky, Femax, 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, City & Guilds 

London a další).  

 

 

V Hranicích dne 19. září 2014 zpracoval: Mgr. Dalibor Šimko 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 byla projednána a schválena Školskou radou dne 

23.9.2014. 

 

 

V Hranicích dne 23. září 2014  

 

 

 

 

 

 

Vydal:        ………………………………….. 

Mgr. Petr Flajšar 

                      ředitel školy 
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