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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 2014/2015-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 2014/2015 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 SSOŠ Hranice, s.r.o.
8. Telefon a fax:
9. E-mail:
www.stránky:

581 602 430
skola@ssos.cz
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 Rekreologie a
turismus, oboru Bezpečnost a právo, oboru Sociální činnost a právo, 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.
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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:

Naděžda Kišová

Členové:

Mgr. Bedřich Novák
Mgr. Veronika Vykopalová
Mgr. Pavel Dědičík
Mgr. Zdeněk Škrobánek
Mgr. Dalibor Šimko
Renata Rolincová
Naděžda Flajšarová
Terezie Suchánková

Ve školním roce 2014/2015 jednala Školská rada dvakrát. Dne 23. září 2014 rada projednala
a schválila Jednací řád školské rady, Zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014, dále
pak rada projednala změny ve složení školské rady na základě voleb do Školské rady, které
probíhaly od 16.4. do 30.4. 2014 (noví členové paní Kišová, paní Rolincová, slečna terezie
Suchánková, Mgr. Vykopalová). Dalším předmětem jednání bylo předání informací o
organizačním zajištění výuky ve škole, novém vizuálním informačním systému, zasílání
sms rodičům absentujících žáků.
Druhé jednání rady proběhlo dne 28.11.2014. Rada projednala výsledky maturitní generálky a
přijatá opatření. Rada se také seznámila s nejvýznamnějšími akcemi plánovanými v druhém
pololetí školního roku 2014/2015. Rada přijala informace o předběžném stavu přihlášek k
maturitní zkoušce v jarním termínu a realizaci přijatých organizačních opatření. Rada dále
projednala stav přijímacího řízení žáků na šk. rok 2015/2016.
Mgr. Šimko podal radě zprávu o výsledcích projektu „Elektronická knihovna“ a jeho dopadu
na vzdělávací proces. Rada se seznámila se záměrem Vzdělávacího střediska při SSOŠ
Hranice, vzdělávací nabídkou, organizační strukturou a financováním.
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b) Přehled oborů vzdělání
1. Obory vzdělání realizované ve školním roce 2014/2015
18-20-M Informační technologie
1. RVP 18-20-M/01 Informační technologie
ŠVP Správce informačních systémů
ŠVP Multimédia a webdesign
studium denní – délka studia 4 roky, ukončeno maturitní zkouškou
65-42-M Hotelnictví a turismus
2. RVP 65-42-M/02 Cestovní ruch
ŠVP Cestovní ruch
ŠVP Rekreologie a turismus
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
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

Asistent/ka,
sekretář/ka
Personalista/tka

62-008—M

Autorizu
jící orgán
MPSV

zástupci

62-007-N

MPSV

Sportovní masáž
Fotoreportér
Skladník

69-037-M
34-024-H
66-002-H

MŠMT
MŠMT
MPO

Evidence zásob
zboží a materiálu
Pokladní

66-006-H

MPO

66-001-H

MPO

Manažer prodeje

66-004-H

MPO

Strážný

68-008-E

MV

Detektiv
koncipient
Ubytování
v soukromí
Průvodce
cestovního ruchu
Správce OS pro
malé a stř. firmy
Návrhář
software
Správce sítí pro
malé a střední
organizace
Technik PC a
periférií
Vedoucí zájezdu

68-009-M

MV

65-016-H

MMR

Ing. Kyselová
Ing. Pulkertová
Ing. Kyselová
Ing. Pulkertová
Mgr. Kasparová
Mgr. Dědičík
Ing. Kyselová
Ing. Nováková
Ing. Kyselová
Ing. Nováková
Ing. Kyselová
Ing. Nováková
Ing. Kyselová
Ing. Nováková
Mgr. Nádvorník, Mgr. Flajšar
JUDr. Svoboda, Mgr. Kalina,
Stiborek
JUDr. Svoboda,
Mgr. Nádvorník, Mgr. Kalina
p. Totek

65-021-N

MMR

PaedDr. Strnad

1/2010

1/2015

18-001-M

MPO

Ing. Vinkler, Mgr. Dědičík

12/2011

12/2016

18-002-N

MV

Ing. Vinkler, Ing. Flajšar

12/2013

12/2018

26-002-M

MPO

Mgr. Dědičík

12/2013

12/2018

26-023-H

MV

ng. Vinkler, Ing. Flajšar

12/2013

12/2018

65-030-M

MMR

11/2013

11/2018

Pracovník turistic.
informač. centra

65-027-M

MMR

Mgr. Jursíková,
Mgr.Okleštěk
Mgr. Rumian

11/2013

11/2018
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platnost od

platnost do

11/2012
5/2013
11/2012
5/2013
12/2012
12/2012
1/2013

11/2017
5/2018
11/2017
5/2018
12/2017
12/2017
1/2018

1/2013

1/2018

5/2013

5/2018

5/2013

5/2018

2/2010
4/2011
11/2012
11/2012

2/2015
4/2016
11/2017
11/2017

1/2013

1/2018

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 – 800
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 oslabením kognitivního výkonu, 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
2014/2015 se navýšil na 752 klientů ze základních a středních škol, nejen Olomouckého kraje.
Počty klientů ve školním roce 2014/2015:
Žáci s oslabením kognitivního výkonu a lehkým mentálním postižením jsou žáci, kteří se
vzdělávají na odborných učilištích s upraveným ŠVP, těch máme ve své péči 678. Dále žáci
ze základní školy praktické a žáci integrováni v běžné třídě, těch máme ve své péči 54. Žáci
se specifickými poruchami učení jsou převážně naši žáci a žáci základních škol. Těch bylo
celkem 19. 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 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 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
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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, 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 2014/2015 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".
Budapešť

7.-8.11.2014

34 studentů

Vánoční Vídeň

18.12.2014

68 studentů

Rakousko – Tauplitz

12.-16.1.2015

53 studentů

Krakov, Osvětim

duben 2015

44 studentů

Rožnov p. R. (kolečkové brusle)

30.5.2015

11 studentů

Francie – Antibes

19.-28.6.2O15

4 studenti

Obr. Žákyně SSOŠ v Cannes, Francie

Autoškola
byla zřízena při SSOŠ Hranice, s.r.o. v roce 2010.
Zahájení kurzů autoškoly ve školním roce 2014/2015 :
září 2014
Počet kurzů autoškoly ve šk. roce 2014/2015:
5
Celkový počet přihlášených uchazečů za školní rok:
22
Celkový počet žáků, kteří úspěšně složili zkoušky a získali řidičské oprávnění příslušné
skupiny:
17
Celkový počet žáků, kteří budou v průběhu září 2014 konat zkoušky:
1
Celkový počet najetých kilometrů:
117 000 km
Školní jídelna provozovaná firmou Scolarest-zařízení školního stravování, spol.s.r.o.
Kapacita – 300 jídel
Průměrný počet zhotovovaných jídel ve školním roce 2014/2015 – 130.

- 11 -

3. Přehled tříd ve školním roce 2014/2015
Počty žáků (stav v září 2014)
Třída

Obor
Informační technologie

12

0

SIS 2

5

5

0

SIS 3

9

9

0

SIS 4

13

12

1

MAW 1

8

4

4

47

42

5

RET 1

13

1

12

CER 3

11

3

8

CER 4

14

6

8

38

10

28

BPR 1

18

10

8

BPR 2

14

9

5

BPR 3

25

14

11

BPR 4

13

8

5

SČP 1

9

0

9

SČP 2

15

0

15

94

41

53

MAS 1

9

1

8

MAS 2

15

5

10

MAS 3

21

6

15

45

12

33

224

105

119

Celkem BPČ
Rekondiční a sportovní masér

Celkem MAS
Škola celkem

17 tříd

Studium ve školním roce 2014/2015 předčasně ukončili :
6.12.2014
8.12.2014
30.1.2015
3.9.2014
7.11.2014
10.11.2014

Z toho dívky

12

Celkem CER
Bezpečnostně právní činnost

Z toho chlapci

SIS 1

Celkem IT
Cestovní ruch

Celkem

Schwarzová
Kopecká
Hostašová
Hlavenková
Chytilová
Kocián

MAW 1
MAW 1
BPR 1
MAS 1
MAS 1
MAS 1
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Během školního roku 2014/2015 přestoupili z jiné školy:
3.2.2015
31.10.2014
27.3.2015
2.2.2015
13.10.2014

Krajča
Kuchařová
Grygarová
Suchánková
Nehybová

SIS 2
BPR 1
BPR 1
BPR 2
RET 1

Během školního roku 2014/2015 přestoupili na jiný studijní obor:
9.10.2014
3.11.2014
20.4.2015

Kocián
Plachý
Páterová

z MAW 1 na MAS 1
z SIS 3 na CER 3
z SČP 1 na BPR 1

Během školního roku 2014/2015 přerušili studium:
17.11.2014

Dobrotková

MAS 2

4. Týdenní počty odučených hodin na SSOŠ Hranice, s.r.o.
Z celkového týdenního počtu 448 odučených hodin (dle rozvrhu hodin), probíhalo celkem
181 vyučovacích hodin ve skupinách s počtem max 15 žáků ve třídě, což je 40,4 % (dělená
výuka).
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy
1. Pedagogičtí pracovníci
Vyučující
Dědičík Pavel, Mgr.
Flajšar Filip

VŠ
SŠ

odborné INT
-

Praxe
v oboru
10
11

Flajšar Jakub, Ing.
Flajšar Petr ml., Mgr.
Flajšar Petr, Mgr. - ředitel
školy
Fraisová Jitka, Mgr.
Fülep Martin, Mgr.
Chytrá Olga, Mgr.

VŠ
VŠ
VŠ

odborné INT
odborné BPR
TEV, BV

7
6
35

VŠ
VŠ
VŠ

CEJ, ANJ
šk. psycholog
vychovatelství

24
0
3

Jursíková Iveta, Mgr. –
externí učitelka
Kašíková

VŠ

FRJ, CEJ,
LHP, ZEM
SŠ s mat. odborné MAS
ped.min.
VŠ
ANJ, RUJ
VŠ
RUJ – TEV

19

10

ANJ, RUJ
RUJ

VŠ +
ped. min.
VŠ
VŠ

17

EKO, MAM, INT
POD, OBN, FAD
pracovnice SPC
KRI, TEK

Klvaňová Lenka, Bc.
Kosarová Libuše, Mgr.–
externí učitelka
Kyselová Iveta, Ing.

Vzdělání Aprobace

0

Okleštěk Karel, Mgr.
Pečenková Olga, Mgr.

VŠ
VŠ

EKO, MAM +
ped. min
spec. pedagog
odborné BPR,
sebeobrana
CJL, DEJ
EKO, UCE +
ped. min
TEV- ZEM
odborné INT

Potáčková Iva, Mgr.

VŠ

MAT, BIO

10

Kalina David, Mgr.
Robová Marcela
Rumian Tomáš, Mgr.

VŠ
VŠ
VŠ

odborné BPR
CEJ, NEJ
NEJ, ZEM

2
35
12

Šimko Dalibor, Mgr.
Vinkler Petr, Ing.
Pešl Štěpán Ing.

VŠ
VŠ
VŠ

ANJ
odborné INT
Vojenská
akademie
A.Zápotockého
, tech. zaměření

17
13
2

Malantová Andrea, Mgr.
Nádvorník Marek, Mgr. externí učitel
Novák Bedřich, Mgr.
Nováková Jana, Ing.

VŠ
VŠ
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0
6
14
6
17

Vyučoval(a)
předměty
PGR, PSS, PRX
autoškola,
správce IS
INT/správa webu
PRA, TEK, BEČ
CEJ,ANJ, LHP
pracovník SPC
TEK –
sebeobrana
FRJ, ZEM, CEJ,
LHP
ODV

CEJ, TEK, LHP
EKO, UCE,
MAT, OBN, SCR
TEK, GEO
ZPR, MAT, PRG,
INT
MAT
od 10.5.2013 na
mat. dovolené
PRA, KRI
CEJ, NEJ, LHP
NEJ, OBN, SCR,
ZEM
ANJ
INP, ZPR, VYT
instruktor
autoškoly, ODV

Vlková Šárka, Mgr.
Vosáhlová Ivana
Vykopalová Veronika,
Mgr.

VŠ
SOU
VŠ

MAT, BIO,
ANJ
Učitelka ODV
odborné –
sociálně správní

10

MAT, ANJ

1
1

ODV
ODV, KOT, PAP,
PRA, SPP, PSY,
BEČ

Výchovný poradce:

Mgr. Tomáš Rumian

Preventista sociálně patologických jevů:

Ing. Iveta Kyselová

EVVO:

Mgr. Iveta Jursíková

2. Nepedagogičtí pracovníci školy :
Ing. Jitka Pulkertová

- ZŘŠ pro ekonomiku

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

Organizační schéma 2014/2015 - 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. 7-2014/2015 – viz
příloha č. 5.

I. kolo PZ
Přijímací řízení
včetně přestupů
Celkem

Termín
22.4.2015
do 30. 9. 2015

Přihlášeno
105 žáků
15 žáků

Přijato
54 žáků
15 žáků
69 žáků

-

Počet podaných Zápisových lístků po 1. kole přijímacího řízení:
obor vzdělání SIS
obor vzdělání MAW
obor vzdělání RET
obor vzdělání BPR
obor vzdělávání SČP
obor vzdělávání PER
obor vzdělání MAS

celkem 7 žáků, z toho 0 dívek
celkem 4 žáci, z toho 2 dívky
celkem 16 žáků, z toho 16 dívek
celkem 24 žáků, z toho 12 dívky
celkem 8 žáků, z toho 0 dívek
celkem 0 žáků, z toho 0 dívek
celkem 22 žáků, z toho 17 dívky

dálkové studium:
obor vzdělání BES
obor vzdělání POD
obor vzdělání MSR

celkem 16 žáků, z toho 3 dívky
celkem 2 žáci, z toho 0 dívek
celkem 5 žáků, z toho 3 dívek

Počet žáků, kteří nastoupili 1.9.2015 ke studiu (včetně žáků, kterým bylo povoleno opakování
ročníku):
obor vzdělání SIS
obor vzdělání MAW
obor vzdělání RET
obor vzdělání BPR
obor vzdělávání SČP
obor vzdělávání PER
obor vzdělání MAS

celkem 4 žáci, z toho 0 dívek
celkem 2 žáci, z toho 20dívky
celkem 9 žáků, z toho 9 dívek
celkem 19 žáků, z toho11 dívek
celkem 0 žáků, z toho 0 dívek
celkem 0 žáků, z toho 0 dívek
celkem 12 žáků, z toho 11 dívek

dálkové studium:
obor vzdělání BS
obor vzdělání P
obor vzdělání M

celkem 13 žáků, z toho 3 dívky
celkem 4 žáci, z toho 1 dívka
celkem 6 žáků, z toho 4 dívky
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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 (31.1.2015)
Třída

Prospěl

Vyznamenání

Neprospěl

Neklasifikován

Stud.průměr

BPR 1
BPR 2
BPR 3
BPR 4
SČP 1
SČP 2
SIS 1
SIS 2
SIS 3
SIS 4
MAW 1
RET 1
CER 3
CER 4
MAS 1
MAS 2
MAS 3
celkem

14
10
19
8
8
10
8
3
3
9
3
12
6
4
6
11
16
150

0
1
0
1
0
4
4
0
3
0
1
2
2
1
0
0
4
23

5
3
6
4
1
1
0
2
2
4
1
0
4
8
1
3
1
46

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
3

2,644
2,4
2,563
2,42
2,12
2,1
1,788
2,6
2,048
2,82
2,371
1,962
2,28
2,72
2,25
2,03
1,95
2,30

Absence : Celkem zameškáno 13 145 hodin, z toho 20 neomluveno. Průměrná absence na
jednoho žáka 59,75 hodin. Průměrná neomluvená absence na žáka činí 0,09 hodiny.
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2. pololetí (26.6.2015)
Třída

Prospěl

Vyznamenání

Neprospěl

Neklasifikován

Stud.průměr

BPR 1
BPR 2
BPR 3
BPR 4
SČP 1
SČP 2
SIS 1
SIS 2
SIS 3
SIS 4
MAW 1
RET 1
CER 3
CER 4
MAS 1
MAS 2
MAS 3
celkem

17
11
16
13
8
4
11
4
3
13
4
10
10
12
7
13
13
169

0
1
1
0
0
11
1
0
3
0
1
3
1
1
0
1
8
32

2
3
7
0
0
0
0
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
16

1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
4

2,486
2,313
2,528
2,399
1,947
2,05
2,045
2,64
1,956
2,852
2,45
1,91
2,15
2,581
2,095
2,03
1,702
2,24

Absence : Celkem zameškáno 16089 hodin, z toho 34 neomluvených. Průměrná absence na
jednoho žáka 72,80 hodiny. Průměrná neomluvená absence na žáka činí 0,15 hodiny
Opravné zkoušky : povoleno celkem 18 opravných zkoušek z toho:
3 opravná zkouška – hodnocení velmi dobrý
1 opravná zkouška – hodnocení dobrý
12 opravných zkoušek – hodnocení dostatečný
2 opravných zkoušek – hodnocení nedostatečný
Počet žáků, kterým bylo povoleno opakování ročníku: 1 - Plachý (CER3)

Suplované hodiny - sumarizace za školu:
celkem : 891
z toho aprobovaně : 633
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2. Maturitní a závěrečné zkoušky
Maturitní zkoušky proběhly v souladu s vyhláškou č. 2009/177 Sb.
V jarním termínu konalo maturitní
zkoušku celkem 36 žáků, z toho z oboru
Cestovní ruch 12 žáků, z oboru
Bezpečnost a právo 13 žáků a Správce
informačních systémů 11 žáků. Žáci
dosáhli následujícího hodnocení:
1

prospělo s vyznamenáním

19

prospělo

16

neprospělo

Maturitní zkoušky v podzimním termínu proběhly od 1. září do 11. září 2015, a to dle
jednotného zkušebního schématu CERMATu. Maturitní zkoušku v podzimním termínu
konalo celkem 20 žáků, z toho z oboru Cestovní ruch 8 žáků, z oboru Bezpečnost a právo 6
žáků a Správce informačních systémů 6 žáků.
V podzimním termínu vykonali maturitní zkoušku žáci s následujícími výsledky:
15

prospělo

4

neprospělo

1

nekonal

Závěrečné zkoušky na oboru Sportovní a rekondiční masér konalo v souladu s vyhláškou
47/2005 Sb. v červnu 2015 celkem 21 žáků, z toho 12 prospělo s vyznamenáním a 9 žáků
prospělo.
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3. Informace o absolventech školy:
Údaje k 15. 9. 2015
Celkový počet absolventů školy (žáci, kteří úspěšně složili mat. zkoušku)

35

Počet žáků, kteří úspěšně ukončili 4. ročník ve šk. roce 2014/2015

39

Celkový počet absolventů školy (žáci, kteří úspěšně složili závěrečné zkoušky) 21
Pokračují ve studiu VŠ

18

Pokračují ve studiu na VOŠ a jazyk.školách

2

Zaměstnání

13

Nemáme informace

27

Počet žáků, kteří k 15.9. nesložili či nekonali mat. zkoušku

5

4. ŠVP
Ve školním roce 2014/2015 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.
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f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Na škole byl pro školní rok 2014/2015 zpracován minimální preventivní protidrogový
program. Z vyhodnocení plánu výchovného poradenství a prevence sociálně patologických
jevů (zpracovala Ing. Iveta Kyselová):
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 INT proběhla soutěž psaní na klávesnici, do které se zapojili všichni žáci
druhých a někteří žáci třetích ročníků.
Pravidelně na nástěnce zveřejňujeme informace o možnostech studia VŠ
- pro čtvrté ročníky byla uspořádaná celá řada besed se zástupci vysokých škol a
Institutem vzdělávání SOKRATES
- v únoru proběhl maturitní ples ve sportovním centru NAPARIA. VIP hostem byl
zpěvák Bohuš Matuš a absolventka naší
školy Jitka Jackuliak, která po
absolvování oboru muzikálový zpěv na
JAMU působí v několika pražských a
brněnských divadlech. Studenti čtvrtých
ročníků ve spolupráci s vyučujícími
velmi dobře zvládli organizaci této
náročné akce, která se připravuje již od
začátku školního roku.
-

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 a kurz
bezpečnostně – branný v Rajnochovicích.
V pátek dne 5. 6. 2015 třídy SČP 2 a MAS 1 navštívily P-centrum v Olomouci, kde
debatovali s drogově vyléčenou
osobou o průběhu, rizicích a léčbě
drogové závislosti. Tomuto zařízení,
které poskytuje služby v oblasti
prevence,
poradenství
a
léčbě
závislosti, děkujeme!

Po celou dobu školního roku spolupracuji s třídními učiteli, pracovníky SPC a PPP. Dobrou
spolupráci máme s všeobecnými lékaři a klinickými psychology.

- 21 -

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
1. Kombinované studium na VŠ:
Mgr. Iva Potáčková – OPF SLU Karviná, obor Marketing a management (bakalářské
studium)
Bc. Lenka Klvaňová – Metropolitní univerzita o.p.s. Praha, obor mezinárodní vztahy a
evropská studia (magisterské studium)
Mgr. Veronika Vykopalová – UP Olomouc, PdF, doktorské studium oboru Pedagogika
Ing. Veronika Flajšarová – NIDV Olomouc, studium pedagogiky (pedagogické minimum)
2. Kurzy, školení, rekvalifikace
Všichni pedagogové

školení fy A-V Media – metodika práce
s interaktivní tabulí a odpovědním systémem

Všichni pedagogové

vzdělávací program DVPP „Dotykové technologie a interaktivní
metody vzdělávání

Všichni pedagogové

vzdělávací program DVPP Tajemství správných prezentací

Mgr. Šimko
Mgr. Vykopalová
Ing. Nováková
Ing. Vinkler
Mgr. Dědičík
Mgr. Flajšar
Mgr. Flajšar ml.

školení ČŠI – práce s InspIS na tvorbě ŠVP
školení ČŠI – práce s InspIS na tvorbě ŠVP
školení ČŠI – práce s InspIS na tvorbě ŠVP
školení ČŠI – práce s InspIS na tvorbě ŠVP
školení ČŠI – práce s InspIS na tvorbě ŠVP
školení ČŠI – práce s InspIS na tvorbě ŠVP
školení ČŠI – práce s InspIS na tvorbě ŠVP

Mgr. Dědičík
Mgr. Pečenková
Ing. Flajšar J.
Mgr. Flajšar
Mgr. Šimko
Ing. Nováková
Bc. Klvaňová
Mgr. Jursíková

jazykový kurz AJ, Malta, výzva MŠMT č 56
jazykový kurz AJ, Malta, výzva MŠMT č 56
jazykový kurz AJ, Malta, výzva MŠMT č 56
jazykový kurz AJ, Malta, výzva MŠMT č 56
jazykový kurz AJ, Anglie, výzva MŠMT č 56
jazykový kurz AJ, Irsko, výzva MŠMT č 56
jazykový kurz AJ, Malta, výzva MŠMT č 56
jazykový kurz FJ, Francie, výzva MŠMT č 56
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Prezentace školy
V rámci náborové činnosti se škola zúčastnila celkem tří burz - výstav oborů vzdělávání, a to v
Hranicích, Valašském Meziříčí a Bystřici pod Hostýnem. 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 700 vycházejích žáků.
Osvědčila se také spolupráce s Informačním střediskem úřadu práce v Přerově. Nedílnou součástí
náborové činnosti byly také Dny otevřených dveří, které se uskutečnily v listopadu a prosinci 2015 a v
únoru 2016.

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 obor Informační technologie.

Nejvýznamnější akce školy
Kulturní zážitek s LiStOVáNím
Dne 30. října 2014 jsme v Divadle Stará střelnice zhlédli velmi vydařené scénické čtení z
knihy A už je tady zas, autora Timura Vermese. Skvělý herecký výkon Lukáše Hejlíka a
Alana Novotného odměnili studenti i učitelé velkým potleskem.

Entrepreneurial skills pass (ESP)
Projekt unikátního mezinárodního osvědčení určeného
studentům středních škol a učňů usnadní jejich přechod
od studií k podnikání či zaměstnání. Projekt běží ve 26
zemích světa a potvrzuje, že jeho držitel má praktické
zkušenosti s podnikáním, nezbytné znalosti a dovednosti
s ním spojené a je dostatečně kompetentní, aby začal sám
podnikat, případně mohl být úspěšně zaměstnán.
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V letošním školním roce měli žáci v České republice poprvé šanci absolvovat kompletní
kvalifikační proces projektu Certifikát ESP. Z 2204 studentů a učňů zapojených do
vzdělávacího programu JA Firma se do projektu Certifikátu ESP přihlásilo 1034, z toho 260 z
nich dokončilo celý kvalifikační proces a prošlo online testem. Certifikát podnikatelských
dovedností ESP získalo v červnu 144 z nich a mezi nimi byli i studenti Soukromé střední
odborné školy v Hranicích Jiří Švarc, Filip Baran a Michal Planička.
Ať žijí duchové aneb Halloween na SSOŠ Hranice
V pátek 31. října do lavic Soukromé střední odborné školy zasedli čarodějnice, smrtka, duch
a spousta jiných příšerek. Své zkušenosti a dovednosti jim předávali kromě vyučujících také
zkušené čarodějnice 1. kategorie. Ke svačince jsme si dali kouzelné oko čarodějnice, po
kterém jsme hezky zčervenali. Připravila nám ho čarodějnická učednice 1. ročníku. A co že se
u nás ve škole dělo? Slavili jsme svátek dušiček – Halloween.
Studenti 4. ročníku oboru Cestovní ruch s pomocí prváků, vyzdobili školu vyřezanými
dýněmi, netopýry, kočkami i létajícími
čarodějnicemi. Jednotlivé třídy měřily své
znalosti
v připravených vědomostních
kvízech a jednotlivci se zapojili do soutěže
o vtipnou a originální masku. Na vítěze, a
nejen na ně, čekala sladká odměna. Svátek
duchů probíhal zcela v režii čtvrťáků oboru
cestovní ruch. Parádně jsme si ho všichni
užili.
Děkujeme vedení školy, našim třídním
učitelkám, Janě Novákové, Ivetě Jursíkové a
také paní Grygarové za trpělivost, podporu
a pomoc.
Studentky a studenti CER4 a RET1
Junior Achievement Ceremony Award
Mezinárodní úspěch JA studentské firmy Future Movement byl oceněn během Junior
Achievement Ceremony Award, která se konala 17. června v rezidenci amerického
velvyslance v Praze. Management firmy Jiří Švarc, Michal Planička a Filip Baran převzali
ocenění z rukou amerického velvyslance, pana Andrew Schapiro.
Příběhy 20. století
Studenti Kateřina Lukačková (CER3) a Daniel Siegel(SIS4), který příběh natáčel, se
zúčastnili dokumentaristického projektu společnosti Post Bellum, Příběhy 20. století
s příběhem paní Ireny Krškové z Potštátu. Příběhy dokumentují vzpomínky pamětníků
důležitých historických fenoménů 20. století a snaží se, aby se o těchto příbězích dozvěděla
širší veřejnost
První setkání s paní Marií Krškovou komentuje Kateřina Lukačková následujícími slovy:
„Moje první setkání s paní Irenou Krškovou proběhlo díky natáčení videa do soutěže Příběh
20. století. Již nyní vím, že tohle setkání nebylo poslední. Zaujala mne nejen jako pedagog,
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ale především jako člověk. Ráda bych se o ní i v budoucnu dozvěděla další informace. Je to
neuvěřitelně zajímavý člověk, který má chuť do života a vyzařuje z ní mnoho pozitivní
energie.“

Studentské JA firmy
Již 4. rokem se studenti 3. ročníků naší školy zároveň stávají mladými podnikateli a setkávají
se s ostatními studenty z celé republiky
v Baťově vile ve Zlíně. Své zkušenosti jim
předávají manažeři firem i jejich úspěšní
předchůdci. Ve školním roce 2014/15 byly
na naší škole založeny dvě studentské firmy
WISHES – výroba Dreangela, anděla snů
studentů CER3 a Future Movement modulární systém do automobilů, studentů
SIS3. V průběhu školního roku se zúčastnili
několika školení, která jim pomáhala
v přípravě úspěšné prezentace své JA firmy
na Veletrhu nejlepší JA studentská firma a
nejlepší JA SFF studentská firma, který se
konal dne 21. dubna 2015 v Galerii Harfa v Praze. Prezidentka společnosti WISHES, Kateřina
Lukačková, získala ocenění „Nejlepší manažer“ a JA firma Future Movement pod vedením
prezidenta firmy Jiřího Švarce získala ocenění „Nejlepší tým“ a současně se umístila na 2.
místě v soutěži Nejlepší JA SFF firma a postoupila do evropského finále soutěže, které se
konalo ve dne 8.-10. června v Praze. Zúčastnilo se ho 20 nejúspěšnějších evropských firem
ze 16 evropských států. Naši studenti dosáhli velkého úspěchu, byli vybrání mezi TOP5
nejlepších JA SFF studentských firem. Na slavnostním galavečeru společnosti Hyundai
prezentovali svůj podnikatelská záměr top managerům společnosti a umístili se na krásném 4.
místě.
V letošním školním roce založili první JA minipodnik také učni 2. ročníku oboru Rekondiční
a sportovní masér, jejíž podnikatelskou činností bylo poskytování masážních služeb. Na
Veletrhu v Hradci Králové se také neztratili.
Talent Olomouckého kraje
Dne 1. prosince 2014 proběhl jubilejní desátý
ročník „Talent Olomouckého kraje 2014“, který
vyhlašuje a schvaluje Rada Olomouckého kraje a
je určen pro žáky a studenty Olomouckého kraje,
kteří
v minulém
školním
roce
dosáhli
mimořádných úspěchů v různých soutěžích a
olympiádách. Slavnostní ceremoniál se konal
v reprezentačních prostorách sálu Pegasus
Regionálního centra Olomouc a Daniel Siegel
převzal z rukou náměstka hejtmana Ing. Zdeňka
Švece čestné uznání a šek na 3.000 Kč za úspěšnou reprezentaci na evropské soutěži nejlepší
JA SFF studentská firma 2014.
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i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
Ve školním roce 2014/2015 na naší škole kontrolu Česká školní inspekce neprováděla.
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j) Základní údaje o hospodaření školy
(v tis. Kč)
1. Příjmy:

celkem
- státní dotace

11 263

- projekty, granty

6 015

- školné

1 751

- příjmy z hosp. činnosti

1 134

- ostatní příjmy

96

- příjmy z provozování autoškoly

93

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem

20 352

2. Výdaje

celkem
- investice

---

- neinv. výdaje:

---

- mzdy

10 915

- odvody

3 187

- stipendia

187

- provozní náklady /energie, nájem, opravy aj./
- učební pomůcky a učebnice

3 901
95

- ostatní náklady /stravování, služby aj./

996

- výdaje spojené s autoškolou

140

- projekty, granty

931

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem

20 352

Hospodaření školy musí být v souladu se zákonem 306/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů
každoročně posouzeno auditorem. Výrok auditora za rok 2014 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 1 751 000,--.
Z tohoto základního školného poskytla škola podle předem stanovených kriterií stipendia
a úlevy v placení školného v celkové výši Kč 187 000,--, což je 10,67% z přijatého školného.
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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.

Projekty ve třetí výzvě OPVK – GG Olomouckého kraje:
a) Realizované projekty
-

Projekt „Jazykové vzdělávání na střední škole“ – reg.č. CZ.1.07/1.1.00/56.0672 –
zahájení od 1.7.2015.

-

Projekt „Studijní a informační centrum SSOŠ Hranice aneb samostatný žák“ – reg.č.
CZ.1.07/1.1.26/02.0054. Projekt ukončen 31.12.2014.
Jako partner projektu: od 1.10.2014 - 31.7.2015

-

Projekt „PRAXIS“ – reg.č.CZ.1.07/1.1.00/54.0066
Projekt „Učitelé online“ – reg.č. CZ.1.07/1.3.00/51.0014

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
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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 program „Pracovník dohledového centra“ (8 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 2014/2015 škola uhradila jednu jazykovou zkoušku typu IESOL (písemná)
nebo ISESOL (ústní) všem žákům 3. ročníků. Ke zkouškám se přihlásilo celkem 50 kandidátů
(žáků školy i externích zájemců).
3. oblast ekonomická
Škola nabízí školení, kurzy účetnictví, daňové správy a podobně. rekvalifikační kurzy.
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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 2014/2015 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 2014/2015 byla projednána a schválena Školskou radou dne
24.9.2015.
V Hranicích dne 24. září 2015

…………………………………..
Mgr. Petr Flajšar
ředitel školy

Vydal:
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