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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
4. Jméno a příjmení zřizovatele školy:
Mgr. Petr Flajšar
nar. 19. 7. 1953
RČ 530719/099
Č. OP: 114207263
Trvalý pobyt: Hranice, Pod Křivým 383
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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 2011/2012 k dispozici 15 učeben, z toho 10
odborných (VYT-5x, PEK – 1x, cizí jazyky – 3x, multimediální - 1). 11 učeben je vybaveno
dataprojektory.
Škola zajišťovala pro své žáky stravování ve školní jídelně, která je od 1.11.2010 spolu se
školní kuchyní pronajata firmě EUREST, spol. s r. o., IČ: 00642215, zapsána v obchodním
rejstříku vedeného pod Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 694, po změně jména
Scolarest-zařízení školního stravování, spol.s.r.o., IČ 25607341, 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:

13

11. Plánovaný počet žáků:

300

12. Charakteristika školy:
Svou profilací nabízí škola v hranickém regionu možnost středoškolského studia v oboru
Správce informačních systémů, oboru Obchodní akademie, 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.
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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 2014, 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 9001:2009a 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 vykonává svou činnost Školská rada v následujícím složení:
Předseda:

Ing. Miriam Beránková

Členové:

Mgr. Hana Čamborová
Mgr. Karel Machyl
Pavel Dědičík
Mgr. Zdeněk Škrobánek
Mgr. Dalibor Šimko
Petra Valová
Naděžda Flajšarová
Jan Mikala

Ve školním roce 2011/2012 jednala Školská rada dvakrát. Dne 24. září 2012 rada dále
projednala a schválila Zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012, dále pak rada
projednala změny ve školním a klasifikačním řádu s platností od 1.9.2012. Dalším předmětem
jednání bylo předání informací o personálních změnách v pedagogickém sboru,
organizačním zajištění výuky ve škole, o probíhajících mezinárodních projektech a
významných akcích školy a o přípravě nového ŠVP s názvem Sociální činnost a právo.
Ředitel školy radě poskytl informace o průběhu výstavby nového střediska celoživotního
vzdělávání.
Druhé jednání rady proběhlo dne 20.12.2012. Rada projednala změny v klasifikačním řádů
s ohledem na učební obor Masér a dále návrh na tvorbu nových ŠVP (Multimedia webdesign,
Rekreologie).

b) Přehled oborů vzdělání
1. Obory vzdělání
18-20-M Informační technologie
1. RVP 18-20-M/01 Informační technologie
ŠVP Správce informačních systémů
63-41-M Ekonomika a podnikání
2. 63 – 41 – M / 004 Obchodní akademie
(JKOV: 63-17-6/00) studium denní - délka studia 4 roky, ukončení maturitní zkouškou
65-42-M Hotelnictví a turismus
3. 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
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4. RVP 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
ŠVP Bezpečnost a právo
studium denní – délka studia 4 roky, ukončeno maturitní zkouškou
69-53-H Rekondiční a sportovní masér
5. RVP 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
ŠVP Rekondiční a sportovní masér
studium denní – délka studia 3 roky, ukončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem

PŘEHLED NABÍDKY PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ
Název kvalifikace

označení

Asistent/ka, sekretář/ka

62-008—M

Autorizu
jící orgán
MPSV

zástupci

Personalista/tka

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

68-009-M
65-016-H
65-021-N

MV
MMR
MMR

Ing. Kyselová
Ing. Pulkertová
Ing. Kyselová
Ing. Pulkertová
Mgr. Kasparová
Bc. 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
SVO,NAD,KAL
Totek
STR

18-001-M

MPO

VIN
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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
1/2013
1/2010

2/2015
4/2016
11/2017
11/2017
1/2018
1/2015

12/2011

12/2016

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
2012/2013 se navýšil na 660 klientů ze základních a středních škol, nejen Olomouckého kraje.
Počty klientů ve školním roce 2012/2013:
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 641. Žáci se
specifickými poruchami učení jsou převážně naši žáci a žáci základních škol. Těch bylo
celkem 17. Žáci s poruchou chování byli evidováni 2.
Naše působení je hlavně na odborných učilištích Olomouckého a Zlínského kraje. Provádíme
činnost ambulantní, ale hlavně pracujeme s žáky v terénu, na jich 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.
Ambulatní 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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Školní jídelna provozovaná firmou Scolarest-zařízení školního stravování, spol.s.r.o.
Kapacita – 300 jídel
Průměrný počet zhotovovaných jídel ve školním roce 2012/2013 – 120.
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".
28.9. 2012

tematický výlet Rožnov p.R. – Valašské Meziříčí na kolečkových
bruslích - účast 7 žáků

5.11. 2012

zájezd Krakov / Osvětim – účast 43 žáků

17.12. 2012

zájezd Vánoční Vídeň – účast 45 žáků

18.leden 2013

zájezd na veletrh cestovního ruchu Brno - účast 28 žáků

21. květen 2013

zájezd Malá Fatra – 36 žáků

25. 6- 3. 72013

zájezd Antibes, Francie - 3 žáci

Autoškola
byla zřízena při SSOŠ Hranice, s.r.o. v roce 2010.
Zahájení kurzů autoškoly při SSOŠ Hranice, s.r.o.: září 2012
Počet ukončených kurzů autoškoly ve šk. roce 2012/2013: 2
Celkový počet přihlášených uchazečů za školní rok: 14
Celkový počet žáků, kteří úspěšně složili zkoušky a získali řidičské oprávnění příslušné
skupiny: 12 (z toho 2 žáci z předchozího šk. roku)
Celkový počet žáků, kteří budou v průběhu srpna a září 2013 konat zkoušky: 4
Celkový počet najetých kilometrů: 78.000
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3. Přehled tříd ve školním roce 2012/2013
Počty žáků (stav v září 2012)
Obor

Třída

Správce informačních systémů

11

0

SIS 2

13

12

1

SIS 3

20

20

0

SIS 4

16

15

1

60

58

2

CER 1

14

1

13

CER 2

11

4

7

CER 3

20

8

12

CER 4

27

6

21

72

19

53

BPR 1

26

15

11

BPR 2

13

7

6

BPR 3

19

9

10

BPR 4

17

5

12

75

36

39

23

6

17

23

6

17

230

119

111

Celkem BPR
Rekondiční a sportovní masér

MAS 1

Celkem MAS
Škola celkem

Z toho dívky

11

Celkem CER
Bezpečnost a právo

Z toho chlapci

SIS 1

Celkem SIS
Cestovní ruch

Celkem

13 tříd

Studium ve školním roce 2012/2013 předčasně ukončili :
17.9.2012
Kristýna Koukalová
CER 1
31.9.2012
Petr Železný
SIS 2
31.9.2012
Radek Kubáč
SIS 3
22.10.2012
Tomáš Doležel
SIS 1
2.11.2012
Richard Poláček
BPR 3
4.2.2013
Lukáš Bartoš
CER 3
10.2.2013
Šárka Ösziová
CER 1
3.4.2013
Aneta Novosadová
MAS 1
26.4.2013
Veronika Jelečová
BPR 1
31.8.2013
Zuzana Antlová
BPR 2
31.8.2013
Lukáš Fabisz
BPR 1
31.8.2013
Daniela Horáková
CER 1
31.8.2013
Aneta Motáňová
CER 1
31.8.2013
Alena Nohavová
MAS 1
SIS 1
31.8.2013
Pavel Kudělka
31.8.2013
Tomáš Kus
MAS 1
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Během školního roku 2012/2013 přestoupili z jiné školy:
1.9.2012
1.9.2012
4.9.2012
17.9.2012
27.9.2012
15.10.2012
26.11.2012
1.2.2013
6.5.2013
6.5.2013
27.5.2013

Anna Doniecová
Tomáš Kus
Veronika Mikšíková
Ondřej Klíma
Lucie Lukešová
Veronika Jelečová
Lukáš Bandura
Zdeněk Procházka
Markéta Sochová
Markéta Vargová
Petr Košťálek

MAS 1
MAS 1
MAS 1
MAS 1
CER 3
BPR 1
MAS 1
SIS 1
MAS 1
MAS 1
BPR 1

Během školního roku 2012/2013 přestoupili na jiný studijní obor:
1.9.2012
1.9.2012
1.9.2013
1.9.2012
1.2.2013

Jindřich Kovalčík
Aneta Lévová
Anna Oprštěná
Tomáš Václavík
Lenka Bednářová

z CER 1 do MAS 1
z BPR 1 do MAS 1
z CER 1 do MAS 1
z CER 1do MAS 1
z CER 1 do MAS 1

Během školního roku 2012/2013 přerušili studium:
1.9.2012
3.10.2012
1.1.2013
5.4.2013
5.4.2013

Horáková Kateřina
Nikola Károlyiová
Daniel Grus
Adam Facek
Robert Navrátil

SIS 3
CER 4
CER 3
SIS 3
SIS 3

4. Týdenní počty odučených hodin na SSOŠ Hranice, s.r.o.
Z celkového týdenního počtu 432 odučených hodin (dle rozvrhu hodin), probíhalo celkem
141 vyučovacích hodin ve skupinách s počtem max 15 žáků ve třídě, což je 32,6 % (dělená
výuka).
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy
1. Pedagogičtí pracovníci
Vyučující

Vzdělání Aprobace

Běhalík Zbyněk, Ing.
Čamborová Hana, Mgr.

VŠ
VŠ

Dědičík Pavel, Bc.
Flajšar Filip

VŠ
SŠ

Flajšar Jakub, Bc.

VŠ

Flajšar Petr ml., Mgr.
Flajšar Petr, Mgr. - ředitel
školy
Fraisová Jitka, Mgr.
Friščák Pavel, Ing.
Chytrá Olga, Mgr.

odborné INT
Odborné pro
stř.zdravotní
školy. PEK
Odborné INT
-

Praxe
v oboru
1
23

Vyučoval(a)
předměty
PRG, INT, PRX
KOT, SOM, PAP,
ODV

8
9
5

VŠ
VŠ

Logistika,
Informační
management
právní
TEV, BV

PGR, PSS, PRX
autoškola,
správce IS
INT/správa webu

4
33

PRA, TEK, BEČ
-

VŠ
VŠ
VŠ

CEJ,ANJ
Odborné INT
vychovatelství

22
12
1

Juračka Vladimír, PhDr.

VŠ

6

Jursíková Iveta, Mgr.

VŠ

andragogika,
společenské
vědy
FRJ

CEJ,ANJ, LHP
PRG, INT, ZPR
TEK –
sebeobrana
DKU, OBN

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

VŠ
VŠ

ANJ, RUJ
RUJ - TEV

8

Ekonomické
předměty
FYZ
NEJ, TEV
Pedagogika –
správní činnost
CJL, DEJ
Ekon. předměty
+ ped. min
TEV- ZEM
MAT, BIO

15

Machyl Karel, Mgr.
Mazurek Petr, Mgr.
Nádvorník Marek, Mgr. externí učitel
Novák Bedřich, Mgr.
Nováková Jana, Ing.

VŠ +
ped. min.
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

Okleštěk Karel, Mgr.
Potáčková Iva, Mgr.

VŠ
VŠ

Kalina David, Mgr.

VŠ

Robová Marcela

VŠ

UP Olomouc
Pedagogika,
správní činnost
CEJ, NEJ
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17

22
3
4
12
4

na mateřské
dovolené
ANJ, RUJ
RUJ
EKO, MAM, INT
POD, OBN, FAD
MAT, ZPV
ANJ, TEK
KRI, TEK

0

CEJ, TEK, LHP
EKO, UCE,
MAT, OBN, SCR
TEK, GEO
MAT
od 10.5.2013 na
mat. dovolené
PRA, KRI

33

CEJ, NEJ, LHP

15
8

Rumian Tomáš, Mgr.

VŠ

NEJ, ZEM

10

Strnad Jaroslav, PaedDr.

VŠ

MAT, ZEM

45

ANJ
Odborné INT
PedF Olomouc

15
11
0

VUT, Stavební
inženýrství
Všeobecná
sestra

0

NEJ, OBN, SCR,
ZEM
MAT, GEO,
ZEM
ANJ
INP, ZPR, VYT
ODV, RAR,
TEM
INP, ZPR, MAT

0

ODV, EHG

0

instruktor
autoškoly

Šimko Dalibor, Mgr.
Vinkler Petr, Ing.
Prášek Filip
Janoštík Dušan, Ing. PhD.

VŠ
VŠ
student
5. roč.VŠ
VŠ

Bartošová Marie

SŠ

Pešl Štěpán Ing.

VŠ

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
Iva Voldánová

- administrativní pracovnice, SPC

Radek Kadlec

- správce budovy

Antonie Sekerová

- uklízečka

Alena Zámorská

- uklízečka

Naděžda Flajšarová

- asistentka ředitele, mzdy

Ing. Veronika Flajšarová

- koordinátor projektů (na mateřské dovolené do 31.12.2012)

Alena Vašinová, DiS.

- administrace, personalistika

Organizační schéma 2012/2013 - viz příloha č. 2

d) Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 proběhlo v souladu s obecně závaznými předpisy,
které se vztahují k přijímacímu řízení na SŠ a Opatřením ředitele školy č. 11-2012/2013 – viz
příloha č. 5.
Termín
Přihlášeno
Přijato
I. kolo PZ
22.4.2013
91
84
do 30. 9. 2013
2
2
Přijímací řízení
včetně přestupů
Celkem
93
86
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Počet podaných Zápisových lístků po 1. kole přijímacího řízení:
obor vzdělání SIS
obor vzdělání CER
obor vzdělání BPR
obor vzdělávání SČP
obor vzdělání MAS

celkem 5 žáků, z toho 0 dívek
celkem 0 žáků, z toho 0 dívek
celkem 18 žáků, z toho 6 dívek
celkem 17 žáků, z toho 17 dívek
celkem 19 žáků, z toho 14 dívek

Počet žáků, kteří nastoupili 1.9.2013 ke studiu (včetně žáků, kterým bylo povoleno opakování
ročníku):
obor vzdělání SIS
celkem 7 žáků, z toho 0 dívek
obor vzdělání CER
celkem 0 žáků, z toho 0 dívek
obor vzdělání BPR
celkem 19 žáků, z toho 7 dívek
obor vzdělávání SČP
celkem 16 žáků, z toho 16 dívek
obor vzdělání MAS
celkem 19 žáků, z toho 14 dívek

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 (31.1.2013)
Třída

Prospěl

Vyznamenání

Neprospěl

Neklasifikován

Stud.průměr

BPR 1
BPR 2
BPR 3
BPR 4
SIS 1
SIS 2
SIS 3
SIS 4
CER 1
CER 2
CER 3
CER 4
MAS 1
celkem

24
10
14
13
6
11
8
11
8
8
11
16
19
159

1
0
0
1
3
0
1
3
2
0
0
2
0
13

2
3
4
3
0
2
10
1
3
3
8
8
2
49

0
0
0
0
1
0
2
2
1
0
2
1
5
14

2,44
2,615
2,774
2,38
2,069
2,5
2,83
2,4
2,497
2,46
2,817
2,44
2,51
2,52

Absence :
Celkem zameškáno 17 402 hodin, z toho 273 neomluveno. Průměrná absence na jednoho žáka
75,33 hodin.
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2. pololetí (28.6.2013)
Třída

Prospěl

Vyznamenání

Neprospěl

Neklasifikován

Stud.průměr

BPR 1
BPR 2
BPR 3
BPR 4
SIS 1
SIS 2
SIS 3
SIS 4
CER 1
CER 2
CER 3
CER 4
MAS 1
celkem

21
13
14
13
6
9
14
15
5
9
14
18
17
168

2
0
0
2
3
0
1
1
3
1
1
1
3
18

3
0
3
2
2
4
3
0
2
1
3
6
4
33

1
0
1
0
2
0
0
0
3
0
0
2
3
12

2,36
2,34
2,58
2,30
2,19
2,63
2,68
2,37
2,06
2,21
2,57
2,33
2,22
2,37

Absence :
Celkem zameškáno 16420 hodin, z toho 370 neomluvených. Průměrná absence na jednoho
žáka 72,6 hodiny.
Opravné zkoušky : povoleno celkem 30 opravných zkoušek z toho:
4 opravné zkoušky – hodnocení dobrý
20 opravných zkoušek – hodnocení dostatečný
6 opravných zkoušek – hodnocení nedostatečný
Počet žáků, kterým bylo povoleno opakování ročníku: 8 - Bouchalová (CER4), Lasík (CER3),
Procházka (SIS1), Facek (SIS3), Navrátil (SIS3), Fialová (BPR1), Plecho (SIS3), Kučera
(BPR3).
Suplované hodiny - sumarizace za školu:
celkem : 1144
z toho aprobovaně : 836
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2. Maturity
Maturitní zkoušky proběhly v souladu s vyhl. č. 2009/177 Sb.
V jarním termínu absolvovalo maturitní zkoušku celkem 51 žáků , z toho z oboru Obchodní
akademie 1 žák, z obou Cestovní ruch 19 žáků , z oboru Bezpečnost a právo 15 žáků a
Správce informačních systémů 16 žáků. Z toho:

7

prospělo s vyznamenáním

30

prospělo

14

neprospělo

Opravné maturitní zkoušky proběhly od 2. září do 11. září 2013, a to dle jednotného
zkušebního schématu CERMATu. Maturitní zkoušku v podzimním termínu konalo celkem 21
žáků, z toho z oboru Cestovní ruch 9 žáků , z oboru Bezpečnost a právo 7 žáků a Správce
informačních systémů 5 žáků.
V opravném termínu (případně řádném termínu pro žáky, kteří ukončili ročník opravnou
zkouškou v srpnu) absolvovali maturitní zkoušku žáci s následujícími výsledky:
Z toho:
14

prospělo

7

neprospělo

3. Informace o absolventech školy:
Údaje k 20. 9. 2013
Celkový počet absolventů školy (žáci, kteří úspěšně složili mat. zkoušku)

51

Počet žáků, kteří úspěšně ukončili 4. ročník ve šk. roce 2012/2013

59

Pokračují ve studiu VŠ

28

Pokračují ve studiu na VOŠ a jazyk.školách

0

Zaměstnání

13

Nemáme informace

17

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

1

- 17 -

4. ŠVP
Ve školním roce 2012/2013 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 2012/2013 zpracován minimální preventivní protidrogový
program. Z vyhodnocení plánu výchovného poradenství a prevence sociálně patologických
jevů (zpracoval Mgr. Karel Okleštěk):
Ve školním roce 2012/2013jsme 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 soutěže:
- 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.
Navrhuji pro letošní školní rok individuální zájem a odjezd na daný veletrh. Společně
s výchovným poradcem bych se rád zúčastnila prvního vystavujícího dne, který je
určen pro výchovné poradce.
Pravidelně na nástěnce zveřejňuji informace o možnostech studia VŠ
- vyučující CJL uspořádaly dva zájezdy do divadla
- pro čtvrté ročníky byla uspořádaná beseda s Institutem vzdělávání SOKRATES
- v měsíci únor proběhl maturitní ples, který se velmi vydařil. 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 první místo.
- studenti prvního ročníku oboru SIS 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 fyzických testů.
- první ročníky se účastnily lyžařského kurzu
- druhé ročníky svou zdatnost předvedly na turisticko-cyklistickém kurzu
- druhé ročníky se účastnily environmentálního kurzu.
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.
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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:
Pavel Dědičík –PF OU – katedra informačních a komunikačních technologií – informační
technologie ve vzdělávání (magisterské studium) –pokračuje v navazujícím magisterském
studiu.
Mgr. Iva Potáčková – OPF SLU Karviná, obor Marketing a management (bakalářské
studium)
Jakub Flajšar – Vysoká škola logistiky, Přerov, obor Informační management, pokračuje v
navazujícím magisterském studiu.

2. Kurzy, školení, rekvalifikace
Mgr. Jitka Fraisová
školní maturitní komisař
Mgr. Dalibor Šimko
hodnotitel žáků s PUP – ANJ
PhDr. Jaroslava Kušnierová Supervize v pomáhajících profesích
PhDr. Jaroslava Kušnierová Systemický výcvik v rodinné terapii

NIDV Olomouc
NIDV
Remedia Praha
(MPSV ČR)
FN Motol (MZ ČR)

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Občanské sdružení SOŠKA
Občanské sdružení SOŠKA vzniklo v roce 1995 (registrováno MV ČR 5.9.1995 v souladu s $
6, odst. 2, zák č. 83/90 Sb.) a jeho cílem je všemožně podporovat aktivity školy, především
v oblasti mimoškolní činnosti.
Členství v občanském sdružení je dobrovolné, členem se může stát každý, kdo souhlasí s
jeho cíli a úkoly, chce se podílet na jejich realizaci a zaplatí členský příspěvek.. Ve školním
roce 2012/2013 na základě rozhodnutí Rady SOŠKY členský příspěvek nebyl vybírán.
Sdružení samostatně hospodaří, získané prostředky (sponzorské dary, výtěžky z akcí aj.) jsou
rozdělovány podle stanov SOŠKY. Příjmovou stránku hospodaření klubu ve školním roce
2012/2013 tvořil pouze výtěžek školního plesu, který byl rozdělen třídním kolektivům dle
jejich zapojení do příprav plesu a jeho organizace.
Radu SOŠKY tvořilo v tomto roce sedm zástupců školy a rodičovské veřejnosti:
PaedDr. Jaroslav Strnad
Mgr. Petr Flajšar. ml.
Ing. Jana Nováková
Ing. Miriam Beránková

- 19 -

Michaela Papežíková
Petra Valová
Ivana Ferdová
Ve školním roce 2012/2013 měl klub celkem 136 členů. Na podporu mimoškolních aktivit
bylo z prostředků SOŠKY uvolněno cca 50 000,- Kč, bez kterých by většina akcí byla
neuskutečnitelná (lyžařský kurz, vědomostní soutěže, exkurze, zahraniční i tuzemské
zájezdy). Nejvýznamnější akcí podporovanou a organizovanou klubem SOŠKY byl jubilejní,
již 22. ples školy. V jeho úvodu bylo stužkováno více než 50 žáků maturitního ročníku třech
studijních oborů.

Příspěvky Občanského sdružení SOŠKA žákům SSOŠ Hranice s.r.o. ve školním roce
2012/2013
Příspěvky na zájezdovou činnost
Zájezd Osvětim

2 100,- Kč

Příspěvky na vzdělávací činnost
Prohlídka města Kroměříž
Příspěvek na exkurzi Letiště Václava Havla
Dvoudenní exkurze Hodonín, Mikulčice
Soutěž v účetnictví ve Znojmě MD-Dal

1 500,- Kč
500,- Kč
1 100,- Kč
1 000,- Kč

Příspěvky na sportovní činnosti
Příspěvek na Lyžařský kurz - Rakousko

40 000,- Kč

Příspěvky na kulturní akce
22. reprezentační ples maturantů SSOŠ Hranice s.r.o.

Příspěvky na dopravu, exkurze, soutěže

4 800,- Kč

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 2012 to byly také
listopadové výstavy Scholaris v Přerově a v Olomouci. Novinkou v tomto roce byla účast
školy na podobné výstavě Gemma pořádané v Novém Jičíně. Důvodem pro účast v jiném
kraji je především nabídka oboru Bezpečnost a právo, který v novojičínském regionu chybí.
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 1200 vycházejích žáků.
Osvědčila se také spolupráce s Informačním střediskem úřadu práce v Přerově.
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Největší zájem byl v tomto roce o obor Bezpečnost a právo a také učební obor Sportovní a
rekondiční masér. Naopak minimální zájem zaznamenal obor Cestovní ruch a Správce
informačních systémů. Novinkou v tomto školním roce byla nabídka oboru Sociální činnost a
právo, která oslovila celkem 18 žákyň.

Akce školy
Přehled nejvýznamnějších akcí školy 2012/2013
Datum
10.-14. září
10. září
12. září
23.-28. září
3. října
8.-12. října
24. října
30. říjen
31. října
31. října
5. listopad
15. listopad
15. listopad
22. listopad
29. listopad
2. prosinec
8. prosinec
10. prosinec
11. prosinec
13. prosinec
17. prosinec
14.-18. ledna
18. ledna
29.-30. leden
1.únor
2. únor
3.-8. březen
25. březen
26.-27. březen
26. březen
2. dubna
3. dubna
30. květen

Akce
Sportovně turistický kurz, Ledečko
Prohlídka historického jádra Hranic
Kroměříž – exkurze památek UNESCO
Comenius – projektová schůzka (celkem 50 osob), partnerské školy
z Německa, Švédska, Itálie, Maďarska
Návštěva Městské knihovny v Hranicích
Environmentální kurz, Dolní Morava-Kralický Sněžník
Exkurze – soudní patologie, pitva, Olomouc
Gaudeamus, Brno
Exkurze – věznice Mírov
Halloween – tematický den
Zájezd Krakow, Osvieczim
Den otevřených dveří
Piškvorky – soutěž
Exkurze – Teplice nad Beč.
Zkoušky City&Guilds (ISESOL B2 – 2 žáci, IESOL B1 – 12 žáků)
Comenius – projektová schůzka (5 žáků z SSOŠ) – Řím, Itálie
Den otevřených dveří
Maturitní generálka (CJL, MAT, ANJ, NEJ)
Environmentální přednáška Green Life
Návštěva střelnice Bois, Opava (střelby z pistole CZ 75 Kadet .22LR,
CZ 75 D Compact 9mm Luger a samopalu Heckler Koch .22LR)
zájezd předvánoční Vídeň
Lyžařský kurz 1.ročníků
Veletrh GO a Regiontour Brno
Soutěž – účetnictví fiktivní firmy
Ples školy
Den otevřených dveří
Comenius – projektová schůzka (4 žáci z SSOŠ) – Německo
Exkurze – Letiště Václava Havla Praha
Jižní Morava, Mikulčice – exkurze SCR – ubytovací a stravovací
služby, marketing a průvodcovské služby
Velikonoční soutěž – psaní na klávesnici
Krajská soutěž v anglickém jazyce pro střední odborné školy
Exkurze Rehabilitační zařízení Přerov
Slavnostní předání maturitních vysvědčení
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Třída
3.ročník
CER 1
CER2, 4
výběr žáků
MAS 1, BPR1
2. ročník
BPR 4
4. ročníky
BPR 3 – 4
CER 2
3. ročník
výběr žáků
CER 1
3.ročník
výběr žáků
4. ročníky
BPR, CER,
MAS 1
BPR 1 – 2
CER1, CER4
1.ročník
CER1 a 3

výběr žáků
CER 2
CER 2
1 žák
výběr žáků
MAS1
4. ročníky

Turistický kurz
Termín:
Místo:
Účast na kurzu:
Náplň kurzu:

10. – 14. 9. 2012
Ledečko, okr. Kolín (8 km od Českého Šternberka)
studenti BPR3,CR 3 a SIS3
cykloturistika, pěší turistika, vodní turistika, ostatní(outdoorové
aktivity, míčové hry), návštěva památek UNESCO –Kutná Hora, Žďár
nad Sázavou. Žáci byli rozděleni do tří skupin a během týdne postupně
absolvovali všechny výše uvedené aktivity. Na kole v průměru ujeli
50km; na vodě absolvovali úsek 15km se čtyřmi jezy; pěší turisté
absolvovali prohlídku hradu Český Šternberk,

Environmentální kurz
Termín:
Místo:
Účast na kurzu:
Náplň kurzu:

8.-12. října 2012
Dolní Morava - Penzion Terezka
žáci BPR2 a SIS2, CR2.
Kurz byl realizován formou vzdělávacího modulu v předmětu ZPV.
Celkový rozsah 32 hodin byl rozdělen do pěti dnů vzájemně na sebe
navazujících. První část výuky probíhala venku v přírodě, žáci
pracovali samostatně , navrhovali řešení, probíhala skupinová diskuze
a práce v týmu. Druhou součástí výuky byl výklad doplněný
prezentacemi, zhlédnutím filmu HOME a následnou diskuzí o filmu,
studium z výukového materiálu pro environmentální kurz. Dále
proběhla exkurze v elektrárně Dlouhé Stráně, pěší tura na Kralický
Sněžník, návštěva muzea Králíky, kláštera na Hoře Matky Boží,
návštěva dělostřelecké tvrze Bouda
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Lyžařský kurz
Místo:
Termín:
Hodnocení kurzu:

Tauplitz – Rakousko
14.1. – 18.1. 2011
Kurzu se zúčastnilo 66 studentů z naší školy. Velmi příjemným
překvapením byla snaha všech účastníků kurzu naučit se a zdokonalit
své jezdecké dovednosti. Z hlediska TEV došlo k aktivnímu pohybu na
čerstvém
vzduchu, rozšíření
druhu
motorického
pohybu a
zdokonalení
tělovýchovných
dovedností. Při
večerních
programech byla
pozornost a
chování na slušné
úrovni a
vzhledem
k rozšířeným možnostem ubytovacího zařízení, probíhaly turnaje ve
stolním tenise, stolním fotbale a v karambolu. Je potěšující, že své
místo si našel i zpěv při kytarách, trubce a base.

Animace a etiketa v CR
Termín:
Místo:
Náplň kurzu :

6.5. – 9.5. 2013
Dolní Morava –hotel Vista
Součástí školního vzdělávacího
programu studijního oboru na
SSOŠ Hranice, s.r.o. je í kurz
určený pro třetí ročníky oboru
cestovní ruch. Ten v tomto
školním roce proběhl ve
spolupráci s hotelem Vista na
Dolní Moravě, pod Kralickým
Sněžníkem. Kurz je zaměřen
na etiketu v CR a animační
činnost zejména v hotelu, ale i
v ostatních sportovištích
v okolí. V rámci kurzu se žáci
naučí správnému chování a
organizování sportovních a
společenských akcí,
vystupovaní ve společnosti a
poznají činnost a chod ve čtyřhvězdičkovém hotelu.

Kurz orientace v terénu
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Termín:
Místo:
Náplň kurzu:

20.5. – 24.5. 2012
Hranice, Malá Fatra, Potštát, Rožnov pod Radhoštem
Během kurzu orientace v terénu, který je součástí ŠVP na SSOŠ
Hranice se žáci BPR1 a CR1 seznámí a naučí pracovat s mapou,
buzolou, vyzkouší si orientaci v terénu pomocí přírodních ukazatelů a
na závěr kurzu absolvují test a orientační závod. Program zahrnoval:
výjezd na Helfštýn, pěší výlet na Malou Fatru – Malý a Velký
Rozsutec, cyklistický přesun a dvoudenní orientace v terénu – Potštát
a okolí, střelecká příprava (BPR), orientace ve městě (CER) Rožnov Valašské Meziříčí . Žáci prokázali dobrou fyzickou zdatnost a úspěšně
zvládli požadované úkoly k orientaci v terénu.

Kurz kriminalistiky a zvyšování fyzické zdatnosti
Termín:
Místo:
Náplň kurzu:

3.6. – 7.6. 2013
Podhradní Lhota, BALNEA CENTRUM
Během kurzu, který je součástí ŠVP na SSOŠ Hranice pro žáky BPR3
se žáci seznámí a vyzkouší si v terénu různé kriminalistické činnosti a
techniky, procvičí si práci s mapou, buzolou, vyzkouší si orientaci
v terénu pomocí přírodních ukazatelů a na závěr kurzu absolvují test
z osvojených dovedností.
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Turistický kurz
Termín:
17. – 21. 6. 2013
Místo:
Ledečko, okr. Kolín (8 km
od Českého Šternberka)
Účast na kurzu:
studenti BPR2,CR 2 a
SIS2
Náplň kurzu:
cykloturistika, pěší
turistika, vodní turistika,
ostatní(outdoorové
aktivity, míčové hry),
návštěva památek
UNESCO –Kutná Hora,
Žďár nad Sázavou,nn žáci byli rozděleni do tří skupin a během týdne
postupně absolvovali všechny výše uvedené aktivity. Na kole
v průměru ujeli 50km; na vodě absolvovali úsek 15km se čtyřmi jezy;
pěší turisté absolvovali prohlídku hradu Český Šternberk.

Jak nás hory prověřily
Podobně jako v letech minulých, i letos se studenti Soukromě střední odborné školy Hranice
vydali zdolat pohoří Malá Fatra na západě Slovenska.
V termínu, kdy ve škole
probíhají zrovna ústní
maturity, účastní se žáci
prvního ročníku oborů
Bezpečnost a právo a
také Cestovní ruch vždy
týdenního
kurzu
Orientace terénu. I
letos je jeho součástí
trek na Malé Fatře. Tu
znají ti starší z vyšších
ročníků již z minulých
dvou let a byla by škoda
ochudit o zážitky letošní
prváky.
Autobusem
proto vyrážíme v úterý
21.5. již v 6 hodin ráno
směrem Slovensko.
Cesta krásně ubíhá a před devátou ráno již vystupujeme v osadě Davidkovci a hodnotíme
počasí. Je pod mrakem, což je ideální a předpověď slibuje jen slabé ojedinělé přeháňky.
Prvním cílem naší trasy vedoucí přes Jánošíkovi Diery je sedlo Medzirozsutce, odkud ti
zdatnější mohou po krátké odbočce zdolat vrchol Malý Rozsutec s krásnými výhledy do
okolí. Do batohů tedy bereme to základní pro případ deště, pití a svačinu a plni energie
vyrážíme po modré. Pohodlný chodník brzy vystřídají úzké lávky a kovové žebříky šplhající
nad burácejícími vodopády a překonávající prudké skalní prahy a stupně. Znalí jistě potvrdí
úžasné skalní scenérie a obrazy malované samou přírodou. Pro některé studenty trochu
adrenalinový zážitek, ale není úplně jednoduché stoupat ve vodní tříšti stále vzhůru po
kluzkém žebříku, pod sebou „propast“, od pádu do které vás dělí křečovité svírání lana či
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řetězu a kdy doufáte, že noha neujede. Věřím,
že někteří v těchto úsecích krásy přírody příliš
nevnímají. Všichni to však zvládají na jedničku
a do sedla nám zbývá asi 15 minut. Spouští se
však drobný déšť. To nás ale přece nemůže
zaskočit. Alespoň některé. V tomto místě totiž
jiní zjišťují, že pláštěnka zůstala v autobuse, že
„stoprocentně nepromokavá“ bunda není až tak
úplně nepromokavá, že deštník není na žebřících
nejlepší a že boty úlně podcenili. Všichni věří,
že déšť brzy přestane. Zvažujeme, zda se vrátit
nebo pokračovat dále. Riziko pádu při návratu je
ale přece jen velké, proto pokračujeme. Jdeme
možná 10 minut, sedlo je již na dosah, když
v tom začne „peklo“. Bouřka s kroupami, blesky
útočí na okolní kopce a my kvapem ustupujeme
do pásma lesa. Po půl hodině nepřetržitého
bičování kroupami již někteří přestávají doufat
v obrat a přemýšlí o záchraně horskou službou.
Vrstva krup dosahuje alespoň 8 centimetrů a
chodník se již proměnil v koryto potoka. Živly se ale přece jen uklidňují. Nahoru je to kousek
a zbylá polovina trasy do sedla Medziholie již povede po vrstevnici. Dobýt vrchol Malého
Rozsutce se však odkládá na příští rok. Hořce nyní litují ti, kteří nemají ani nit suchou a
věcem na převlečení je v autobude určitě dobře. Bez většího reptání ale pokračují. Vidina
teplého čaje a vytopeného autobusu ve Štefanové je lákavá. Když se i obloha protrhává, je
hned veseleji. Okolní louky jsou plné rozkvetlých vstavačů a modrých hořců, chuchvalce
mlhy pod námi a Velký Rozsutec nad námi mají také své kouzlo. Ze sedla po zelené turistické
značce je to dolů asi hodinu a půl. Část studentů podléhá mylné představě snadné cesty. Podle
mapy a za sucha jistě. Brzy jsou ovšem vyvedeni z omylu. Obuv vhodná spíše pro odpolední
procházku do městského parku či návštěvu diskotéky se brzy mění ve čvachtající bagančata,
jejichž absentující vzorek podrážky dává svému majiteli brzy pocítit na vlastní kůži „slast“
studené bahenní koupele. Pády na zadek i ústa nezbývá než brát s humorem. Ještě, že je tak
měkko.
Časový odstup mezi prvními a posledními je zhruba čtvrt hodiny, což je slušné. Díky
horkému čaji a zapůjčeným věcem na převlečení je to nejhorší brzy zapomenuto a panuje
dobrá nálada. Lehký nádech ironie má snad jen film Bílé peklo, který všem v autobuse pouští
kolega Karel.
Hory nás tedy letos skutečně prověřily. Každopádně šlo o dobrou generálku na Kurz přežití,
který čeká studenty BPR za dva roky ve třetím ročníku. Pokud však předpokládáte, že druhý
den byla polovina žáků nemocná, jste na omylu. Dorazili všichni a to je čekal dvoudenní
cyklovýlet.
Mgr. Karel Machyl, SSOŠ Hranice

- 26 -

Úspěšné završení projektu Comenius
Na SSOŠ Hranice, s.r.o. již několik
let úspěšně pokračuje realizace
mezinárodního projektu Comenius,
zaměřená na výměnné pobyty
studentů a pracovní aktivity
s tématem jednotné Evropy. Ve
dnech
10.-15.
března
2013
vycestovala
skupina
několika
studentů a učitelů do malého
německého
města
Bad
Gandersheim, sídla koordinující
školy celého projektu.
Studenti z partnerských škol České
republiky, Maďarska, Švédska a
Itálie se postupně sjížděli do hlavního města Berlína, kde nás následující den přivítali naši
němečtí přátelé. Ani zimní charakter počasí a sněhová pokrývka nás neodradila od návštěvy
centra Berlína, sídla kancléřství a prohlídky Bundestagu. V odpoledních hodinách už nás
čekal přesun autobusem do Bad Gandersheimu, kde se žáci rozjeli do svých hostitelských
rodin.
V následujících třech dnech pokračoval v moderní aule školy koloběh projektových aktivit prezentace hostitelské školy, přivítání ředitelem školy, vystoupení školního sboru a orchestru,
soutěže smíšených skupin žáků, divadelní skeče atd. Nechybělo ani přivítání představiteli
města na místní radnici. Nesporně zajímavá byla beseda s manažery významných německých
firem, mimochodem absolventů školy, zaměřená na zkušenosti s jejich zahraničním pobytem.
Jelikož tato mobilita byla v rámci daného projektu již poslední, po návratu se sešlo všech 20
účastníků naší školy, kteří obdrželi certifikát o účasti a shodli se na tom, že účastí na tomto
projektu si nejen prohloubili své jazykové dovednosti, ale poznali i kulturní rozdíly mezi
různými evropskými národy a navázali nová přátelství.
žáci a učitelé SSOŠ Hranice

Studentské předčasné parlamentní volby 2013
Dne 3. října proběhly na naší škole Studentské volby,
které jsou součástí projektu „Kdo jiný?“ zaměřeného na
podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské
společnosti. Připravili je žáci 2. ročníku oboru Cestovní
ruch a účastnili se jich všichni žáci naší školy
Žáci se seznámili s volebním systém a základními
demokratické principy.
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Foto – Studentské předčasné parlamentní volby 2013

Střelecká soutěž na SSOŠ Hranice
V pátek dne 24.5.2013 se žáci prvního ročníku oboru Bezpečnost a právo zúčastnili na
střelnici v Hranicích střelecké soutěže ve střelbě z malorážní pušky. Střelby proběhly v rámci
střelecké přípravy odborného předmětu Bezpečnostní činnost.
Po nezbytném poučení o bezpečnosti a chování na střelnici, seznámení s konstrukcí zbraně
a manipulaci s ní zahájili po dvojicích střelbu na vzdálenost 25 metrů. Všichni měli
k dispozici tři tzv. nástřelné, díky kterým mohli korigovat své míření. Dalších deset ran tak již
znamenalo většinou zásahy blíže středu terče navzdory nepříznivému počasí, kdy v chladném
větru slušně zábly prsty.
Stupně vítězů obsadili Vít Bundár - 91 bodů, Jaroslav Mocek – 88 bodů a Vladimír Hurta –
85 bodů. Nepočítaje vzduchovku, se kterou se seznámili již dříve, střílela většina žáků ze
střelných zbraní poprvé v životě. Odměnou třem nejlepším byla možnost vyzkoušet střelbu z
malorážní pistole a také z odstřelovací pušky vybavené již optikou umožňující zasahovat cíle
na vzdálenost desítek i stovek metrů.
Závěrem je třeba všem poděkovat za zodpovědný přístup a poblahopřát k výsledkům. Ty
budou moci ještě vylepšit při dalších podobných akcích.
Mgr. Karel Machyl, Mgr. Dalibor Šimko
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Studentská společnost
Ve školním roce 2012/2013 žáci 3. Ročníků oborů CER a SIS založili studentskou společnost
s názvem Birthday and Fun, o. s.. Předmětem podnikání této společnosti bylo pořádání
narozeninových akcí pro malé děti (4-8 let) a další aktivitou bylo poskytování občerstvení na
různých kulturních a společenských akcích. Na Veletrhu studentských společností V Ostravě
byla společnost Birthday and Fun oceněna prvním místem za celkový dojem (prezentace
společnosti včetně tematicky vyzdobeného stánku a zapojení všech členů společnosti do
podnikání). Společnost ukončila svou činnost v dubnu 2013.

Foto: Veletrh studentských společnosti v Ostravě

Třídenní praktická výuka
Ve dnech 25. března - 27. 3. 2013 žáci 2. ročníku oboru Cestovní ruch vyměnili lavice za
praktickou výuku . V rámci předmětu Služby cestovního ruchu žáci naplánovali exkurzi na
letiště Václava Havla v Praze . Zde absolvovali velmi zajímavou exkurzi s výkladem.
Navštívili jednotlivé terminály včetně zázemí letiště. Cestou do Prahy a zpět žáci využili
služeb společnosti REGIOJET.
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Následující
den
žáci
cestovali se společností
České dráhy a.s.
do
Hodonína. Zde navštívili
historické
centrum
a
vyzkoušeli si roli průvodce.
Navštívili muzeum T.G.
Masaryka,
Muezum
naftového
dobývání
a
geologie a pozdní odpoledne
žáci zakončili v soukromém
rodinném
penzionu
v Mikulčicích.
Majitel
penzionu
Ing.
Radek
Bartoník si pro žáky
připravil přednášku na téma
podnikání
a
marketing
v cestovním ruchu, po které
následovala živá diskuze. Žáci navštívili také muzeum Starý kvartýr v sousedních Lužicích,
které spravuje dobrovolný Muzejní spolek v Lužicích. Zde žáci načerpali inspiraci a podněty
k různým činnostem v rámci cestovního ruchu. Při zpáteční cestě do Mikulčic žáci šli pěšky
vinicemi, kde se
jim opět dostalo
odborného výkladu
od
majitele
penzionu. Poslední
den
cestování
zakončili návštěvou
Slovanského
hradiště
v Mikulčicích.
Všichni žáci byli
velmi spokojeni a
odnesli si cenné
rady a zkušenosti
s provozováním
soukromého
penzionu
včetně
nabídky
doplňkovýcb
služeb.
Foto: Muzeum T.G.Masaryka v Hodoníně
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Ať žijí duchové aneb Halloween na SSOŠ Hranice, s.r.o.
Ve středu 31. října z jednotlivých tříd naší
školy vybíhala spousta čarodějnic, upírů, duchů
a jiných příšerek. Přiletěla také Včelka Mája a
návštěvou nás poctila i Nastěnka.. Pozadu
nezůstali ani někteří učitelé. Slavili jsme svátek
dušiček – Halloween,
Žáci 2. ročníku oboru Cestovní ruch vyzdobili
školu vyřezanými dýněmi, netopýry, kočkami i
létajícími čarodějnicemi. Připravili vědomostní
kvízy v angličtině a soutěž o nejvtipnější masku.
Na vítěze, a nejen na ně, čekala sladká odměna.
Svátek duchů probíhal v režii žáků 2. ročníku.
Parádně si ho všichni užili, a zároveň si hlavní
aktéři odnesli cenné zkušenosti, které určitě
využijí v dalších akcích.

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
Ve školním roce 2012/2013 prováděla ČŠI na naší škole inspekční činnost zaměřenou na
hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Pro účely zvýšení dotací podle §5
zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským
zařízením, ve znění pozdějších předpisů, byla škola hodnocena jako průměrná.
Inspekční zpráva č.j. ČŠIM-444/13-M– viz příloha č.9
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j) Základní údaje o hospodaření školy

(v tis. Kč)
1. Příjmy:

celkem
- státní dotace

10 811

- projekty, granty

3 026

- školné

2 150

- příjmy z hosp. činnosti

928

- ostatní příjmy

98

- příjmy z provozování autoškoly

112

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

17 125

===========================================================
2. Výdaje

celkem

- investice

117

- neinv. výdaje:

17 008

- mzdy

9 644

- odvody

2 735

- stipendia

167

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

2 643
268
1 173

- výdaje spojené s autoškolou

145

- projekty, granty

233

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

17 125

=============================================================
Hospodaření školy musí být v souladu se zákonem 306/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů
každoročně posouzeno auditorem. Výrok auditora za rok 2012 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 2 150 210,--.
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Z tohoto základního školného poskytla škola podle předem stanovených kriterií stipendia
a úlevy v placení školného v celkové výši Kč 167 250,--, což je 7,78% 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 2012/2013 byl projekt realizován.

-

Od roku 20011 je škola zapojena v mezinárodním programu Comenius Partnerství
škol. V rámci tohoto projektu probíhaly ve školním roce 2012/2013 mimo jiné také
mobility do partnerských škol v Německu a Itálii. Ve školním roce 2011/2012
proběhlo celkem 14 mobilit – 5 žáků a 2 učitelé navštívili partnerskou školu v Římě, 4
žáci a 2 pedagogové se zúčastnili partnerské schůzky v Bad Gandersheimu, 1 učitel se
účastnil závěrečné schůzky v Bad Gandersheimu.

-

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 2012/2013
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)
c) Přijaté projekty
Projekt „Studijní a informační centrum SSOŠ Hranice aneb samostatný žák“, reg.č.
CZ.1.07./1.1.26/02.0054
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Projekt „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, reg.
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0009

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 se aktivně zapojila do projektu s názvem „UNIV 2 kraje“. V rámci tohoto
projektu byl pilotně ověřen vzdělávací program Rétorika a psychologie.

-

škola působí aktivně v projektu UNIV3. V rámci těchto projektových aktivit byly
vytvořeny vzdělávací programy Detektiv koncipient a Ubytování v soukromí. Dále byl
pilotně ověřen vzdělávací program Manažer prodeje (11 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
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nabízí možnost vykonat tzv. pre-test, který společně s konzultací pomůže vybrat vhodnou
úroveň zkoušky.
Ve školním roce 2012/2013 škola uhradila jednu jazykovou zkoušku typu IESOL (písemná)
nebo ISESOL (ústní) všem žákům 3. ročníků. Ke zkouškám se přihlásilo celkem 38
kandidátů.
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
Při plnění úkolů ve vzdělávání škola aktivně spolupracuje s občanským sdružením SOŠKA,
jež působí při SSOŠ Hranice, s.r.o. jako dobrovolná organizace žáků, rodičů, pracovníků
a příznivců školy a účelně napomáhá škole v oblasti mimoškolních aktivit (blíže viz bod č. h).
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 2012/2013 pokračovaly kontakty a partnerské vztahy s potencionálními
zaměstnavateli absolventů jednotlivých studijních oborů (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 20. září 2013 zpracoval: Mgr. Dalibor Šimko
V Hranicích dne 23. září 2013

Schválil:

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

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 byla projednána a schválena Školskou radou dne
23.9.2013.
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