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1. Základní údaje o škole  

 

  Název školy: Střední zdravotnická škola, Benešov, Máchova 400 

  Adresa školy: Střední zdravotnická škola 

   Máchova 400 

   256 80 Benešov 

 Zřizovatel: Středočeský kraj 

  Zborovská 11 

   150 21 Praha 5 

 

  IČO: 00066737 

  Identifikátor právnické osoby: 600 019 489 

  IZO: 110 009 436 

 

  Kontakty: telefon 317 722 571   fax: 317 724 551 

   317 725 551   e-mail : szsbn@szsbn.cz 

   mobil 736 472 806  www.szsbn.cz 

 

  Ředitelka školy: Mgr. Jana Vaněčková, kontakt: 317 724 551,  

   e-mail: vaneckovaj@szsbn.cz 

  Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Eva Štěpánková, kontakt: 317 722 571 

   mobil: 736 472 807 

   e-mail: estepankova@szsbn.cz 

  Učitelka řídící praktické vyučování: Jarmila Štemberková 

   kontakt: 317 722 571 

   e-mail: jstemberkova@szsbn.cz 

 

 

 Školská rada: Raudová Blanka – zástupce zřizovatele, předsedkyně školské rady 

   Rabiňáková Božena, Ing. – zástupce rodičů, člen školské rady 

   Bartlová Hana, Mgr. – zástupce pedagogických pracovníků,   

                                                                      místopředseda školské rady 

 

 

Poslední změna zařazení do rejstříku škol: 20. 4. 2012, s účinností od 1. 9. 2012 je do 

školského rejstříku zapsán obor vzdělání 5344M/03 Asistent zubního technika, denní 

forma vzdělávání (MŠ MT č. j 12225/2012-25) 

 

 

 

 

mailto:szsbn@szsbn.cz
http://www.szsbn.cz/
mailto:vaneckovaj@szsbn.cz
mailto:estepankova@szsbn.cz
mailto:jstemberkova@szsbn.cz
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2. Charakteristika školy 

 

2.1 Hlavní činností školy je rozvíjet vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty 

získané v základním vzdělávání, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince. Škola 

poskytuje žákům širší všeobecné vzdělání a odborné vzdělání v oboru zdravotnický 

asistent. 

Škola dále vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, celoživotní učení, 

pokračování v navazujícím vzdělávání na VŠ či VOŠ a přípravu pro výkon povolání 

zdravotnického asistenta. 

Škola vykonává doplňkovou činnost v oblasti vzdělávání (pořádání odborných kurzů, 

školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti) v souladu se ŽL ev. 

č. 320101-22516-00, vydaným Obecním živnostenským úřadem v Benešově.  

Škola ve školním roce 2012/2013 realizovala: 

- akreditovaný kvalifikační kurz „Sanitář“ (akreditace MZ ČR, č.j. 30899/2012/VZV 

- vzdělávací kurzy pro žáky ZŠ – poskytování předlékařské první pomoci 

 

2.2 Materiálně technické podmínky pro výuku: 

- škola nemá vlastní budovu, ale je nájemcem části budovy, jejímž vlastníkem je 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Roční 

nájemné činí 1 968 360 Kč. 

- škola disponuje 10 třídami, z nichž 6 je specializovaných (pro výuku cizích jazyků, 

somatologie, ošetřovatelství, výpočetní techniky), tělocvičnou a posilovnou. Třídy 

jsou vybaveny didaktickou technikou - TV, video a DVD, zpětnými projektory, 

čtyři třídy jsou vybavené dataprojektorem a PC, jedna třída je vybavena 

multimediální technikou (projekt “Modernizace škol zřizovaných Středočeským 

krajem“). Třídy, kde probíhá odborné vzdělávání, jsou vybaveny speciálními 

pomůckami pro výuku odborných předmětů – somatologie, ošetřovatelství. Většina 

tříd je vybavena novým školním nábytkem. Žáci a učitelé mají k dispozici školní 

knihovnu, která má akreditaci lékařské knihovny, kde mohou využívat fond 

odborné literatury a beletrie. Prostory školy vyhovují hygienickým a 

bezpečnostním normám a jsou esteticky a účelně vybavené. 

 

2.3 Vzdělávací program školy vychází ze základní pedagogické dokumentace 

schválené MŠMT: 

- v 1. a 3. ročníku je základním pedagogickým dokumentem RVP oboru vzdělání 53-

41-M/01 Zdravotnický asistent, podle kterého je koncipován ŠVP, který je 

v platnosti od 1. 9. 2010. 

- pro 4. ročník zůstává základní pedagogickou dokumentací dokument č.j. 

33 318/2003–23 oboru vzdělání 53-41-M/007 Zdravotnický asistent.  

- Základní pedagogická dokumentace je rozpracována do tematických plánů 

vyučovacích předmětů. Na koncepci tematických plánů participují předmětové 

týmy, které určí obsah a rozsah vzdělávání, včetně mezipředmětových vztahů, cílů, 

kompetencí žáků a výsledků vzdělávání. Při vzdělávání jsou uplatňovány převážně 

takové metody a formy práce, které činí žáka subjektem vzdělávání. 
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2.4 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu: 

- vzdělávací cíle školy: 

 motivovat žáky ke vzdělávání 

 pěstovat u žáků dovednosti aplikační a produktivní 

 zvyšovat edukační kompetentnost 

 usilovat o integrovanost učiva 

 objasňovat příčiny a souvislosti jevů 

- výchovné cíle školy: 

 posilovat humanitu – uznávat etické hodnoty 

 pěstovat kladný vztah k životnímu prostředí 

 respektovat demokratické principy 

 pěstovat odpovědnost a úctu k životu lidí a sám k sobě 

 vést k sebeovládání 

 

Oblast všeobecného vzdělávání 

1. Jazykové vzdělávání  

– rozvíjet komunikativní kompetence žáků v mateřském a 

cizích jazycích (anglický, německý),  

– zprostředkovat žákům potřebné informace a kulturní 

hodnoty,  

– pomáhat rozvoji kognitivních schopností žáků a 

logického myšlení,  

– přispívat k jazykové a estetické inteligenci. 

2. Společenskovědní vzdělávání  

– má multidisciplinární charakter,  

– pomáhat kultivovat žáka sociálně a osobnostně,  

– směřovat k výchově žáka jako bytosti společenské a 

jako občana, 

–  usnadňovat žákovi pochopit sama sebe i druhé lidi,  

– učit žáka žít v užším i širším společenství,  

– učit žáka chápat a akceptovat principy a normy 

společnosti včetně multikulturních aspektů 

3. Matematické vzdělávání  

– rozvíjet matematické dovednosti, 

– podílet se na formování intelektuálních schopností žáků,  

– rozvíjet logické myšlení,  

– vybavovat žáky poznatky pro profesionální život a 

orientaci v životě moderní společnosti, včetně finanční 

gramotnosti 

4. Přírodovědné vzdělávání  

– rozvíjet poznatky z chemie, fyziky, biologie a ekologie,  

– vést k pochopení procesů v přírodě a společnosti,  

– vést žáky k péči o životní prostředí (enviromentální 

výchova) 

5. Estetické vzdělávání  

– formovat specifické dovednosti, návyky a postoje žáků 

6. Rozvoj tělesné kultury  

– vytvářet návyky, které směřují k péči o tělo a zdraví, 

–  rozvíjet fyzické dispozice žáků,  

– formovat kladný vztah ke sportu a etické vlastnosti žáků 
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Oblast odborného vzdělávání: cílem je připravit po profesní stránce zdravotnické asistenty 

- formovat osobnostní vlastnosti jako je spolehlivost, zodpovědnost, schopnost 

pracovat v týmu, komunikativnost 

- žák je schopen získané poznatky aplikovat v praxi 

- žák ovládá manipulaci s nástroji a přístroji, dodržuje BOZP 

- žák umí poskytovat předlékařskou první pomoc 

- dodržuje práva nemocných 

- je schopen empatie 

- respektuje etiku zdravotnického pracovníka, včetně profesionální mlčenlivosti 

- umí používat PC 

- zná jeden cizí jazyk (úroveň B1) 

- respektuje kulturní odlišnosti osob 

- má potřebu dalšího vzdělávání 

 

2.5 Další informace o škole 

 

Škola zahájila svou činnost 1. 9. 1949 vzděláváním porodních asistentek, později sester – 

zdravotních a dětských. Po celou dobu své existence škola vzdělává odborníky na pracovní 

pozice středního managementu v ošetřovatelství. 

 

 

3. Škola – členění  

 

Nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost k 30. 9. 2012 

 

Druh 

školy 
IZO 

Nejvyšší 

povolený 

počet 

žáků 

Skutečný 

počet žáků 

Počet žáků v 

DFV 

Přepočtený 

počet ped. 

prac. 

Počet žáků 

na 

přepočtený 

počet ped. 

prac. 

v DFV 

Střední 

škola 
110009436 160 98 98 10,6 98/10,6 

 

Počet žáků ubytovaných v DM SOU stavebního v Benešově: 3 

Počet žáků – strávníků, kteří využívají náhradní formu stravování v Nemocnici R+S, 

Benešov, a.s., nemocnici Středočeského kraje: 69 žáků. 

 

Doplňková činnost  

1. Kurzy první pomoci a peer program pro žáky pro žáky ZŠ – zúčastnilo se 102 žáků 

ZŠ, kurzy po stránce organizační a metodické zajišťovali 2 pedagogičtí pracovníci. 

2. Kvalifikační kurz Sanitář – zúčastnilo se 20 účastníků, na jejich vzdělávání se 

podílelo 19 osob na DPP (z toho 13 kmenových zaměstnanců Nemocnice R+S, 

Benešov a 6 pedagogických pracovníků) 

 

 



 6 

4. Obory vzdělávání a údaje o žácích v nich  
 

4.1 Počet tříd a žáků v denní formě vzdělávání k 30. 9. 2012 

 

Kód a název oboru 
Počet 

žáků 
Počet tříd 

Průměrný 

počet 

žáků/třída 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s  MZ 

53-41-M/007 Zdravotnický asistent-dobíhající obor 20 1 20 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 78 3 26 

75-41-M/01 Sociální činnost 0 0 0 

 

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost není realizován pro malý zájem uchazečů. 

 

 

4.2 Počet tříd a žáků SŠ v ostatních formách vzdělávání k 30. 9. 2012 

 

Kód a název oboru 
Forma 

vzdělávání 

Počet

žáků 

Počet 

tříd 

Průměrný 

 počet 

žáků/třída 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s MZ 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent VČ 0 0 0 

 

Obor vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent – večerní forma vzdělávání není 

realizována z důvodu malého zájmu uchazečů. 

 

Žáci přijatí v průběhu školního roku: 1. ročník – 2 žáci (přestup z OA Neveklov, přestup 

 SZŠ Písek) 

 

Cizí státní příslušníci: 0 

 

Žáci z jiných krajů: 1 žák z Jihočeského kraje, 1 žák Praha, 1 žák Ústecký kraj, DFV 

 

 

 

5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

 

Údaje o individuálně integrovaných žácích podle druhu zdravotního postižení 

k 30. 9. 2012 

 

Druh postižení Počet integrovaných 

Vývojové poruchy učení a chování 3 

 

Ve školním roce byli integrováni 3 žáci s lehkou poruchou učení (ADHD, dyslexie, 

dysortografie). V rámci pedagogického procesu postačila individualizace a uzpůsobení 

podmínek vzdělávání v souladu s doporučením PPP. Vzdělávací program neumožňuje 

vzdělávání žáků se zdravotním postižením. 

Ve škole nebyl vzděláván žák s mimořádným nadáním.  
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6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníku SŠ 

 

Kritéria přijímacího řízení do oboru vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent a oboru 

vzdělání 53-44-M/03 Asistent zubního technika: 

 

1. Průměrný prospěch v ZŠ: 1,0 – 1,2 100 bodů 

 1,21 – 1,4 90 bodů 

 1,41 – 1,6 80 bodů 

 1,61 – 1,8 70 bodů 

 1,81 – 2,0 60 bodů 

 2,1 – 2,2 50 bodů 

 2,21 – 2,5 40 bodů 

 2,51 – 2,7 30 bodů 

 2,71 – 3,0 20 bodů 

2. Soutěže a olympiády – účast v oblastním a krajském kole  15 bodů 

3. Práce ve zdravotnických kroužcích 5 bodů 

4. Klasifikace dostatečný v 8. třídě -10 bodů 

    Klasifikace dostatečný v 9. třídě -10 bodů 

5. Klasifikace nedostatečný v 8. třídě -20 bodů 

    Klasifikace nedostatečný v 9. třídě -20 bodů 

6. Vyhovující zdravotní stav – lékařské potvrzení        

7. Praktická zkouška – kresba dle předlohy (pouze u oboru AZT   0-10 bodů 

 

Kód a název oboru 

Denní forma vzdělávání 

 

Obor vzdělání poskytující střední 

vzdělání s maturitní zkouškou 

 

53-41-M/01 

Zdravotnický asistent 

 

53-44-M/03 

Asistent zubního technika 

 

75-41-M/01 

Sociální činnost                                                             

1. kolo Další kola Odvolání 

Přihl. Přij. Přihl. Přij Podaných 
Kladně 

vyřízených 

Počet 

tříd 

 

 

 

24 

 

 

17 

 

 

1 

 

 

 

24 

 

 

16 

 

 

0 

 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

Průměrný prospěch přijatých žáků z 1. kola přijímacího řízení: 

Zdravotnický asistent 2,04,  

Asistent zubního technika 1,94. 

Žáci z jiných krajů: 

k 1. 9. 2012 byla přijata 1 žákyně z Ústeckého kraje, 

k 1. 9. 2013 ke vzdělávání byla přijata 1 žákyně z kraje Vysočina. 
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Kód a název oboru 

Večerní forma vzdělávání 

 

Obor vzdělání poskytující  

vzdělání s maturitní zkouškou 

 

53-41-M/01  

Zdravotnický asistent 

 

75-41-M/01 

Sociální činnost 

1. kolo Další kola Odvolání 

Přihl. Přij. Přihl. Přij Podaných 
Kladně 

vyřízených 

Počet 

tříd 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

Večerní forma vzdělávání nebyla realizována pro malý počet uchazečů. 

 

 

 

 

7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání  

 

7.1 Prospěch a docházka žáků všech ročníků k 30. 6. 2011 

 

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s MZ Počet žáků 

Žáci celkem 88 

Prospěli s vyznamenáním 2 

Prospěli 64 

Neprospěli/nehodnoceni 14/8 

- z toho opakující ročník 2 

Průměrný prospěch žáků 2,86 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/ 

z toho neomluvených 

75,15 

8,52 

 

 

 

 

Žáci nebyli hodnoceni slovně v žádném předmětu vzdělání. 

 

Údaje o hodnocení žáků v náhradním termínu a opravných zkouškách  

 

Hodnocení žáků v náhradním termínu proběhlo z důvodu vysoké absence v daném 

předmětu vzdělání, např. pro nemoc 
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Ročn

ík 

Počet žáků Předmět Výsledky 

1. A 5 žákyň 

neprospělo 

 

 

 

2 žákyně 

nehodnoceny 

biologie, matematika, fyzika, 

dějepis, literární a kulturní 

výchova, IKT, český jazyk, první 

pomoc, somatologie, chemie 

 

1 žákyně nehodnocena z důvodu 

dlouhodobé hospitalizace, 1 

žákyně nehodnocena z tělesné 

výchovy 

 

 

opravné zkoušky nikdo 

nekonal, 3 žákyně opakují 

ročník, 2 žákyně 

přestoupily na jinou SŠ 

 

1 žákyně opakuje 1. ročník, 

1 žákyně hodnocena 

v náhradním termínu 

2. A 

 

 

 

 

2 žákyně 

neprospěly 

 

 

 

 

psychologie  

matematika 

konaly opravné zkoušky 

psychologie – dobrý, 

matematika - dostatečný 

3. A 5 žákyň 

neprospělo  

 

 

6 žákyň 

nehodnoceno 

matematika 

 

 

 

ošetřování nemocných  

 4 konaly opravné zkoušky 

-  dostatečný, 1 žákyně 

přestoupila na jinou SŠ 

 

 6 žákyň hodnoceno 

v náhradním termínu  

(2x chvalitebný, 2x dobrý, 

2x dostatečný) 

4. A 2 žákyně 

neprospěly 

  

 

1 žákyně 

nehodnocena  

anglický jazyk, základy 

anglického jazyka 

 

 

z důvodu dlouhodobé nemoci 

 

konaly opravnou zkoušku: 

anglický jazyk – dobrý, 

základy AJ – dostatečný 

 

hodnocena ze všech 

předmětů v náhradním 

termínu 

 

 

 

7.2 Výsledky maturitních zkoušek 

 

 

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušku 

Prospěli 

s vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

53-41-M/007 

Zdravotnický asistent 
17 0 7 10 

 

Ve společné části MZ neuspělo 5 žáků (ze 6 konajících) z matematiky. K neúspěchu 

maturantů došlo i chybou zadavatele zkoušky, který zkrátil časový limit pro zkoušku. Žáci 

se proti výsledku hodnocení zkoušky odvolali a MŠMT jejich argumenty uznalo. 
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Při ústní zkoušce z českého jazyka a literatury neuspěli čtyři žáci. Jeden žák neuspěl 

z písemné práce z českého jazyka a literatury. Dvě žákyně neuspěly v didaktickém testu 

z německého jazyka. 

V profilové části žáci konali ústní zkoušky z ošetřovatelství a psychologie a komunikace a 

praktickou zkoušku z ošetřování nemocných. V profilové části MZ všichni uspěli. 

 

Maturitní zkouška konaná v podzimním termínu: 

 

 

 
Konali 

 

Prospěli 

s vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

Řádný 

termín 
3 0 0 3 

Opravné 

zkoušky 
10 0 7 3 

 

V řádném termínu konaly MZ tři žákyně. Ve společné části MZ neuspěly (jedna 

v didaktickém testu z AJ, druhá v komplexní zkoušce z AJ a v didaktickém testu a ústní 

zkoušce z českého jazyka a literatury, třetí neuspěla v didaktickém testu z matematiky). 

Profilovou část MZ konaly úspěšně dvě žákyně. Jedna MZ nekonala pro nemoc. 

V maturitním ročníku byli žáci prospěchově průměrné a podprůměrné. Ve třídě prospěla 

pouze jedna žákyně s vyznamenáním. Průměrný prospěch třídy byl ve 2. Pololetí školního 

roku 2,43.  

Přehled výsledků hodnocení žáků ve 2. pololetí 4. ročníku 

 

Průměrný prospěch Počet žáků 

do 1,5 1 

do 2,0 2 

do 2,5 5 

do 3,0 7 

do 3,5 2 

 

Žáci dlouhodobě podceňovali výsledky vlastního vzdělávání. Byli sice schopni 

sebereflexe, ale nebyli schopni výsledky změnit. Své úsilí většinou zaměřovali na 

profilovou část maturitní zkoušky, ve které byli také úspěšní. 

 

8. Hodnocení chování žáků 

 

Chování žáků k 30. 6. 2013 

 

Druh školy 
Hodnocení chování 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Střední škola 84 1 3 

 

Pochvaly 

Během školního roku bylo uděleno osm pochval třídního učitele za pomoc žáků při 

organizování akcí školy a za aktivní kulturní činnost v Domově mládeže SOU stavebního 

v Benešově.  

Bylo uděleno šest pochval ředitelky školy – třem žákyním 4. ročníku za reprezentaci školy 

ve sportu a za organizaci maturitního plesu a práci pro třídu. 
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Další pochvaly byly uděleny žákyním 2. A Janě Štrombachové a Dominice Kadlečkové za 

1. a 2. místo v krajském kole soutěže Enersol a inovace. Pochvala byla udělena Janě 

Kňavové (3. A) za 2. místo v krajském kole a 9. místo v celostátním kole soutěže Enersol a 

praxe (práce na téma Úspora elektrické energie v domě za pomoci pohybových čidel). 

 

Výchovná opatření k posílení kázně 

Napomenutí třídního učitele bylo uděleno 6x – za porušení řádu učebny IKT, nevhodné 

chování a pozdní omlouvání absence. Důtka třídního učitele byla udělena 2x – za 

opakované pozdní omlouvání absence, nevhodné chování, opakované nerespektování 

pokynů učitelů. 

Důtka ředitelky školy byla udělena 3x – za opakované hrubé chování, opakované 

porušování kázně při vyučování.  

Hodnocení chování stupněm uspokojivé bylo uděleno jednou (1. A) – za velmi vulgární 

chování vůči spolužákům a časté nerespektování pokynů učitelů při vyučování. 

Hodnocení chování stupněm neuspokojivé bylo uděleno 3x v 1. A za velmi vulgární 

chování vůči spolužákům a učitelům, za neomluvenou absenci a trvalé narušování 

vyučování. 

 

9. Absolventi a jejich další uplatnění  

 

Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu: 

 

Počet 

absolventů 

celkem 

Podali přihlášku 

na VŠ 

Podali přihlášku 

na VOŠ 

Podali přihlášku 

na jiný typ 

školy 

Nepodali 

přihlášku na 

žádnou školu 

              7  

(4 po opravných 

zkouškách) 

           5 9 0 10 

 

Přihlášku k VŠ studiu podalo pět žákyň. Z nich se dvě nezúčastnily přijímacích zkoušek, 

protože neprospěly u maturitní zkoušky. Zbylé tři byly přijaty ke studiu oboru všeobecná 

sestra.  

Přihlášku ke studiu na VOŠ zdravotnických podalo 9 žákyň, všechny byly přijaté ke studiu 

oboru diplomovaná všeobecná sestra, ale jedna žákyně studium ukončila, protože 

neprospěla u náhradní maturitní zkoušky z matematiky. 

 

Odchody žáků ze školy během školního roku: 

V 1. ročníku ukončili vzdělávání 9 žáků 

- 1x neukončené základní vzdělání – přestup na SOU 

- 2x přestup na jinou SŠ 

- 6x ukončeno na žádost (zletilí žáci) 

Ve 3. ročníku jedna žákyně ukončila vzdělávání ze sociálních důvodů. 
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10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů  

 

Nezaměstnaní absolventi podle statistického zjišťování úřadu práce k 30. 4. 2013 

 

Kód a název oboru 
Počet absolventů šk. rok 

2011/2012 

Z nich počet 

nezaměstnaných – 04/2013 

53-41-M/007 

Zdravotnický asistent 
11 0 

 

 

11. Úroveň jazykového vzdělávání ve škole  

 

Žáci v denní formě vzdělávání 

 

Jazyk 
Počet 

žáků 
Počet skupin 

Počty žáků ve skupině 

minimálně maximálně průměr 

anglický 83 5 6 27 13,8 

německý 33 3 6 14 11 

 

 

Učitelé cizích jazyků 

  

Jazyk Počet učitelů 

Kvalifikace vyučujících 

Pedagogická 

i odborná 
Částečná Žádná 

Rodilí 

mluvčí 

anglický 2 2 0 0 0 

německý 1 1 0 0 0 

 

 

Úroveň jazykového vzdělávání 

 

Vzdělávání v cizích jazycích je plánováno a realizováno tak, aby žáci dosáhli úrovně B1 

evropského jazykového portfolia. 

 

Výsledky vzdělávání: 

Anglický jazyk – velmi dobrých výsledků ve vzdělávání dosahují žáci výjimečně, většina 

dosahuje průměrných a podprůměrných výsledků. Tomuto stavu odpovídají i výsledky 

hodnocení – 3,06. 

Německý jazyk – situace je obdobná jako při vzdělávání v AJ, výsledky hodnocení – 3,37. 

 

Vzdělávání učitelů CIJ 

Jedna učitelka absolvovala zkoušku FCE (certifikát University of Cambridge).  
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Analýza příčin výsledků vzdělávání 

 

Vnitřní příčiny: 

- nízká motivace žáků (jsou spokojeni s průměrnými i podprůměrnými výsledky 

vzdělávání) 

- nízké jazykové kompetence v českém jazyce 

- omezená schopnost syntézy poznatků 

- omezená schopnost zvládat velké celky 

- nevhodné strategie učení 

- nedostatečná domácí příprava na vyučování 

 

Vnější příčiny: 

- nízká úroveň vzdělání ze ZŠ (hodnocení ze ZŠ neodpovídá znalostem a 

dovednostem) 

- žáci cizí jazyk nevnímají jako důležitou součást vzdělání, orientují se více na 

odborné předměty 

- v praxi používají cizí jazyk minimálně (nevnímají cizí jazyk jako nutnost) 

 

12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole  

 

Všechny třídy jsou vybaveny základními informačními technologiemi (zpětné projektory, 

DVD a CD přehrávači), které slouží k názornosti vyučování. Škola má počítačovou učebnu 

(12 PC), ale technika je zastaralá, škola nemá dostatek finančních prostředků na inovaci 

učebny. Mimo vyučování jsou počítače k dispozici žákům. 

Škola má k dispozici multimediální technikou vybavenou učebnu (interaktivní tabule, PC, 

internet, DVD, video, vizualizer), která je využívána ke vzdělávání ve všeobecně 

vzdělávacích a odborných předmětech. V dalších třídách je možné využívat notebooky a 

dataprojektory pro prezentace učitelů a žáků. Jako zdroj informací slouží školní knihovna, 

která je dobře vybavena zejména odbornou literaturou. Knihovna má certifikaci a je 

zařazena do systému Národní lékařské knihovny. 

Všechny kabinety pedagogických pracovníků jsou vybaveny PC s připojením na internet.  

Po zefektivnění spolupráce s rodiči i žáky škola využívá program Bakalář (hodnocení 

žáků, absence, třídní kniha atp.) 

Úroveň počítačové gramotnosti pedagogů: 

Všichni pedagogové zvládají PC na uživatelské úrovni. 

Pedagogická pracovnice ukončila specializační vzdělávání koordinátor ICT. Další 

vzdělávání probíhalo i formou samostudia. 

 

 

13. Údaje o pracovnících školy  

 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2012) 

 

 

Celkem 

fyzický/přepočtený 

Počet pracovníků 

Nepedagogických 

Fyz./přepočtený 

Pedagogických 

Fyz./přepočtený 

Pedagogických 

s odbornou 

kvalifikací 

Počet žáků 

DFV na 

přepočtený 

počet pedag. 

prac. 

17/14,1 5/4,1 12/10,6 8,6 98/10,6 
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II. Věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 9. 2012 

 

Počet ped. 

prac. 
Do 30 let 31-40 let  41-50 let 51-60 let Na 60 let Důchodci 

Průměrný 

věk 

12 0 1 7 4 0 0 48 

Z toho žen 0 1 7 4 0 0  

 

 

III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2012) 

 

Vysokoškolské 

magisterské 

a vyšší 

Vysokoškolské 

bakalářské 
Vyšší odborné Střední Základní 

8 3 0 1 0 

 

 

IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2012) 

 

Do 5 let Do 10 let Do 20 let Do 30 let Více než 30 let 

3 5 0 3 1 

 

 

V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání 

 

         Předmět Celkový počet hodin  

odučených týdně 

Z toho odučených  

učiteli s odbornou 

kvalifikací v oboru 

vzdělání 

Český jazyk a literatura 12 12 

Anglický jazyk 22 18 

Německý jazyk 9 9 

Občanská nauka/Společenské vědy 5 5 

Dějepis 3 3 

Matematika 7 7 

Fyzika 3 3 

Chemie  4 4 

Biologie 3 3 

Informační a komunikační technologie 8 částečná kvalifikace 

Tělesná výchova  8 8 

Ekonomika 2 2 

Veřejné zdravotnictví a prevence nemocí 2 2 

První pomoc 2 2 

Psychologie a komunikace 5 5 

Klinická propedeutika 2 2 

Somatologie 5 5 

Ošetřovatelství 29 23 

Ošetřování nemocných 64 50 
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Ve školním roce se jedna pedagogická pracovnice vrátila do zaměstnání po ukončení 

rodičovské dovolené a jedna pedagogická pracovnice ze školy odešla.  

 

 

14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích 

pracovníků 

 

 

14. 1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

 

Vzdělávací instituce Obor studia Počet 

studujících 

Počet  

absolventů 

Certifikace 

Jihočeská univerzita 

České Budějovice 

Ošetřovatelství 3 2 Diplom- 

Mgr. 

 

 

14. 2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

 

Vzdělávací instituce Obor studia Počet 

studujících 

Počet 

absolventů 

Certifikace 

VŠ zemědělská 

PEF 

koordinátor 

ICT 

1 1 osvědčení 

Pedagogická fakulta 

UK, Praha 

Pedagogika 

pro učitele 

odborných 

předmětů SŠ 

1 1 osvědčení 

British Council Zkouška FCE 1 1 osvědčení 

 

 

14. 3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

 

Vzdělávací 

instituce 

Seminář Certifikace 

EDUCO Právo se zaměřením na nový OZ osvědčení 

Židovské muzeum, 

Praha 

Židé, dějiny a kultura osvědčení 

KC Green Point Výuka o lidských právech osvědčení 

ČAS 5. jarní konference ČAS osvědčení 

JU České 

Budějovice 

Sympozium ošetřovatelství osvědčení 

VISK Školská legislativa osvědčení 

NCONZO/ČAS Konference ředitelů zdrav. škol osvědčení 

NIDV Praha Konzultační semináře pro management škol k MZ osvědčení 

Vzdělávací 

agentura Kroměříž 

Enersol - konference osvědčení 

Asociace 

zdravotnických 

škol ČR, MŠMT, 

AVOŠ 

Seminář ředitelů zdravotnických škol osvědčení 
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Vícedenní vzdělávací akce – ŘŠ absolvovala dvoudenní konferenci pro ředitele 

zdravotnických škol v Brně (NCONZO/ČAS). 

Samostudium pedagogických pracovníků bylo zaměřeno na studium pedagogiky, metodiky 

vzdělávání, ošetřovatelství, školský management a ICT.  

Finanční náklady vynaložené na DVPP: 4 000 Kč. 

Vzhledem k velmi omezeným finančním možnostem školy jsme volili vzdělávání 

financované z ESF a od odborně osvědčených poskytovatelů, např. VISK, ČAS, NÚV,  

Asociace ředitelů zdravotnických škol. 

 

 

 

15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 

15.1 Zájmová činnost organizovaná školou: 

 

Škola neorganizuje zájmové vzdělávání, protože žáci o ně nejeví zájem z časových důvodů 

(většina je dojíždějících). Škola nabízí žákům možnosti zájmového vyžití v jiných 

institucích v Benešově. 

 

15.2 Mimoškolní aktivity 

 

Exkurze: Dětský domov (Sázava, 3. A), GERIMED (léčebna pro dlouhodobě nemocné 

Sedlec-Prčice, 3. A), Senát ČR (Praha, 3. A), Patologické muzeum Vídeň (2.A, 3.A), Ústav 

jaderné fyziky Řež (2.A), Židovské muzeum Praha (2. A), Národní divadlo Praha (3.A), 

Linet Želevčice – výroba speciálních lůžek a zdravotních pomůcek (1.A, 2.A), FN Motol, 

Praha (4.A), Tyflopedické gymnázium Praha (4.A), Hospic Dobrého pastýře, Čerčany 

(3.A), Rehabilitační ústav Kladruby (3.A), Dětské centrum Strančice (3.A), hematologické 

a transfuzní oddělení, nemocnice Benešov (2.A), Židovské muzeum Praha – workshop 

„Badutec“ (2.A), ekocentrum Vlašim (2.A, 3.A), Neviditelná výstava, Praha (1.A, 

návštěvníci poznají život nevidomých osobním prožitkem), lékárna + stravovací provoz + 

oddělení centrální sterilizace nemocnice Benešov (1.A, 2.A), Hasičský záchranný sbor 

Benešov, zdravotnická záchranná služba Benešov.  

 

Programy a projekty 

 

Zapojení školy do projektů nadregionálního či celostátního významu 

- UNIV 2 kraje – koncepce vzdělávacích programů pro dospělé  

a) První pomoc (modulově uspořádaný vzdělávací program: laická první 

pomoc, první pomoci při mimoškolních činnostech dětí a dorostu, děti 

s chronickou chorobou v kolektivu, handicapované děti v kolektivu) 

b) Začínám na PC 

c) Angličtina pro pracující ve zdravotnických a sociálních službách.  

Škola se stala místním Centrem celoživotního učení. 

-  „Jeden svět na školách“- zapojení do projektu (promítání dokumentárních 

filmů a následné besedy) 

- zapojení do projektu „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, 

vzdálení a sjednocování 1914- 2009“- projekt realizuje Svaz důstojníků a 

praporčíků AČR. Výstupem projektu je multimediální učební pomůcka, která 

má mezipředmětový charakter a škola ji využívá ve výuce dějepisu a 

společenských věd.  



 17 

 

Předložení vlastních projektů 

- „EU peníze středním školám“ (OPVK) – škola projekt podala, ale nebyl přijat.  

- Comenius – škola podala projekt a byla vybrána jako hostitelská škola pro 

zahraničního lektora. Ve škole působila od 1. 10. 2012 do 31. 1. 2013 jazyková 

asistentka ze SRN. 

 

Zapojení školy do programů vyhlášených dalšími subjekty 

- „Celé Česko čte dětem“ – osvětová kampaň na podporu čtenářské gramotnosti. 

Škola ve spolupráci s benešovskou nemocnicí zorganizovala čtení pohádek 

dětem hospitalizovaným na dětském a ORL oddělení.  

 

Vědomostní, odborné, sportovní a další soutěže 

 

- „ENERSOL“ – soutěž je zaměřená na využití alternativních zdrojů energie 

v praxi. Žáci zpracovávali pod vedením učitele vlastní projekty. Soutěže má 

dvě kategorie – Enersol a inovace a Enersol a praxe. V kategorii Enersol a 

inovace získaly Jana Štrombachová a Dominika Kadlečková (2. ročník, 1. a 2. 

místo v krajském kole. Soutěžní práce uspěly s tématem „Energie a neb jak 

vzniká a jak se spotřebovává“ a „Geotermální energie“. V kategorii Enersol a 

praxe získala v krajském kole Jana Kňavová (3. ročník) 2. místo s prací na téma 

„Úspora elektrické energie v domě pomocí pohybových čidel“ a postoupila do 

celostátního kola, kde získala 9. místo. V krajském kole se soutěže zúčastnila 

Andrea Korbelová (2. ročník) s prací na téma „Chcete zabít naši zemi?“ a 

získala 14. místo. 

- „Studenti čtou a píší noviny“- soutěž MF Dnes. Žáci psali příspěvky na určené 

téma, zdařilé příspěvky MF Dnes otiskla, příspěvek Jany Štrombachové (2. 

ročník) byl zveřejněn a žákyně byla oceněna (dostala knihu a vstupenku na 

hudební festival). 

- olympiády – oblastní kola – ČJ, AJ, NJ – žáci se zúčastnili, ale výrazně se 

neumístili. 

- sportovní soutěže:  

- oblastní kolo ve volejbale dívek 

- sportovně – branný týden (2. ročník) 

- třídní turnaje ve stolním tenise 

Počet sportovních soutěží, kterých se žáci zúčastnili, byl oproti předchozím rokům 

velmi malý. Příčinnou je malý zájem žáků o sportovní aktivity, ale i zdravotní 

problémy žáků, které je ve sportování omezují. 

V tomto školním roce se objevily i nedostatky v organizaci sportovních soutěží, 

např. pozdní oznámení soutěží pořadatelem, nevhodné termíny soutěží, atp. 

 

Akce uskutečněné v rámci prevence rizikového chování 

 

- adaptační kurz pro 1. ročník 

- Klima třídy, právní vědomí a odpovědnost- za účasti psychologa a právníka (1. 

Ročník) 

- sportovně- branný týden (2. ročník) – sport, dopravní výchova, poskytování 

první pomoci, rozvoj integrovaného záchranného systému, ochrana člověka za 

mimořádných situací 
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- prevence HIV a drogové závislosti – ve spolupráci s Domem světla – beseda 

s HIV pozitivním člověkem s drogovou minulostí (žáci 3. A) 

- Den zdraví na SOŠ v Benešově – projektový den zaměřený na zdravý životní 

styl. Skupina našich žáků učila žáky SOŠ poskytovat první pomoc 

v konkrétních situacích a podílela se na prevenci (měření krevního tlaku). 

- peer programy koncipované a realizované školou pro žáky ZŠ (prevence 

zneužívání návykových látek). 

- Spolupráce a aktivní účast na Den zdraví v ZŠ Dukelská (Benešov) – prevence 

úrazů a posykování první pomoci. 

- „Aktuální problematika gynekologie a porodnictví“- beseda. 

Prezentace – zaměření i na prevenci rizikového chování. 

 

 

Prevence rizikového chování je součástí všeobecně vzdělávacích předmětů vzdělání, např. 

společenských věd, ale a to zejména, je nedílnou součástí odborných předmětů. Žáci 

získávají komplexní vědomosti o závislostech a jejich negativním vlivu na člověka, 

o významu zdravého životního tylu i o smyslu prevence úrazů.  

S projevy diskriminace, šikany a násilí jsme se nesetkali. 

 

 

Výchovné akce zaměřené na multikulturní a enviromentální výchovu, akce směřující 

k výchově k humanismu 

 

- působení jazykového asistenta ze SRN ve škole (program Comenius) 

- návštěva rodilého mluvčího v hodinách anglického jazyka 

- návštěva výstavy Europa Jagellonica v Kutné Hoře 

- divadelní představení „Divadelní cestopis“ 

- divadelní představení v anglickém jazyce „Frank Novotny and the Cose Present 

Perfekt“ 

- „Tanecbook“ – multimediální pořad na Nové scéně ND, Praha 

- Tradice a zvyky Židů (Židovské muzeum, Praha) 

- „Jak se dělá časopis“-beseda se šéfredaktorem časopisu ABC 

- „Zakázané hlasy“ – prezentace filmu (Jeden svět na školách) 

- „Edit Piaf“ – divadelní představení (Praha) 

- „Tančírna“ – divadelní představení (divadlo RB, Praha) 

- „Moc rozhodnutí“ – divadelní představení (Benešov) 

- „Žijí mezi námi“ – výchovný program (život minorit ve společnosti) 

- výukový program v Goethe institutu (Praha) 

- Mikulášská besídka v MŠ (Benešov) 

- vánoční kulturní program pro seniory (Domov seniorů, Benešov) 

- „Anna Karenina“ – filmové představení 

- vánoční koncert na Kampě (Praha) 

- „Nepál očima českých lékařů“ – beseda a prezentace 

- „Zvířata a my“ – vzdělávací program Ekocentra Vlašim 

- humanitární akce pro NNO Život dětem, Liga proti rakovině 

- návštěva botanické zahrady (Praha) 

- výchovný koncert (KC Benešov) 

- poznávací cesta do Velké Británie (Londýn a okolí) 

- „Den Země“ – úklid okolí školy 
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- STRETECH – přehlídka technicky zaměřených prací středoškoláků na ČVUT 

(Praha) – prezentace prací z programu Enersol 

 

Spolupráce školy  

Při realizaci vzdělávacího programu škola úzce spolupracuje se zřizovatelem – zejména 

s OŠMS, dále s ÚP v Benešově, Nemocnicí Rudolfa a Stefanie, ČČK, MěÚ, Domem 

seniorů a dalšími sociálními institucemi, středními, některými základními a mateřskými 

školami. Výrazným partnerem, který podporuje školu zejména materiálně, je SRPŠ při 

SZŠ. 

Spolupráce s institucemi se stala tradicí a je velmi dobrá.  

 

 

Aktivity školy uspořádané pro veřejnost a žáky jiných škol 

- aktivní účast školy na Veletrhu škol (Benešov) – propagace zdravotnického 

školství v regionu 

- Den otevřených dveří – pro veřejnost, rodiče a uchazeče o vzdělání (3x) 

- mikulášská besídka v MŠ (Benešov) 

- aktivní účast na Den zdraví v ZŠ Dukelská a SOŠ v Benešově (prevence úrazů 

a poskytování první pomoci) 

- kurzy poskytování první pomoci pro žáky ZŠ v regionu (proškoleno 102 žáků) 

- peer program pro žáky ZŠ (prevence závislostí) 

- organizace a personální i materiální zajištění oblastního kola „Mladý 

zdravotník“ pod patronací ČČK pro družstva žáků ZŠ. Odborné učitelky SZŠ 

zajistily soutěž po všech stránkách, včetně doprovodných aktivit zaměřených na 

prevenci a zdravý životní styl (zdravé potraviny, BESIP, dentální hygienistka), 

zajistily i sponzorské dary. Na soutěži se spolupodíleli i žáci SZŠ ze 3. a 4. 

ročníku – prezentovali „raněné“, další skupina žáků asistovala rozhodčím. 

Příznivé komentáře k soutěži zveřejnil i regionální tisk. 

- dopisování do regionálního tisku 

- maturitní ples 4. A 

 

16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení  

 

Škola získala akreditaci MZČR pro vzdělávací program „Sanitář“  

č.j. 30899/2012/VZV. Škola zajišťuje teoretickou výuku a ve spolupráci s nemocnicí 

praktickou výuku. Kurz poskytuje kvalifikační vzdělání pro pracovní pozici sanitář. 

Kvalifikační kurz absolvovalo 20 osob. 

 

 

17. Výchovné a kariérní poradenství 

 

Poradenství je realizováno na základě „Školní strategie pedagogicko psychologického 

poradenství“. Strategie zahrnuje pedagogicko-psychologické aktivity, kdy cílem je 

adaptace žáků 1. ročníku a integrace žáků se SPU do běžné třídy. Dále strategie zahrnuje 

kariérové poradenství, prevenci rizikového chování, dále metodickou a informační činnost 

a činnost kontrolní. 

Ve škole jsou žáci pouze s lehkými specifickými poruchami učení. Při vzdělávání 

respektujeme doporučení PPP, stav konzultujeme s žáky a jejich rodiči, eventuálně s PPP. 

K monitorování jevů slouží i anketa Klima školy, kde se všichni žáci mohou individuálně 

k dané problematice vyjádřit. Výsledky jsou pravidelně vyhodnocovány ve spolupráci 
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výchovného poradce, třídních učitelů a metodika prevence rizikového chování. Žáci a 

rodiče jsou průběžně informováni o výsledcích vzdělávání a chování prostřednictvím 

informačního systému Bakalář a v rámci třídních schůzek s rodiči. V případě negativních 

zjištění jsou učiněna opatření za spolupráce rodičů a výchovné komise. 

Výchovné poradenství ve škole vede Mgr. V. Kolínová. Oblast kariérového poradenství 

zajišťuje ředitelka školy. Oblast prevence rizikového chování zajišťuje Mgr. M. Brožová. 

Spolupráce s PPP Středočeského kraje, pracoviště Benešov, je velmi dobrá. Spolupráce 

s policií v preventivní oblasti je velmi dobrá. Ve výjimečných situacích spolupracujeme 

s odborem sociálních věcí MěÚ v Benešově. 

 

 

18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a dalších kontrolách 

 

Dne 5. 2. 2013 proběhla tematická kontrola ze strany Hasičského záchranného sboru 

Středočeského kraje, územního odboru Benešov. Tematická kontrola byla provedena ve 

smyslu ustanovení § 31 a 35 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 

Cílem kontroly bylo prověřit dodržování povinností stanovených předpisy o požární 

ochraně. 

Kontrola prověřila písemné doklady a provedla fyzickou kontrolu vybraných prostor. 

Závěr kontrolního zajištění: nebyly shledány nedostatky. 

 

 

19. Další činnost školy  

 

Školská rada se sešla dvakrát. Projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za 

školní rok 2011/2012, dále projednala a schválila ŠVP pro obor vzdělání 53-44-M/03 

Asistent zubního technika a změny ve školním řádu. ŠR se seznámila s ekonomickou 

situací školy a s průběhem a výsledky ve vzdělávání žáků.  

Studentský parlament ve škole pracuje mnoho let. Každá třída volí dva zástupce, kteří se 

několikrát ve školním roce setkávají s ředitelkou školy. Na jednání zástupci tříd vznášejí 

své připomínky ke vzdělávání a návrhy na změny ve škole. Ředitelka školy se 

připomínkami a návrhy zabývá a řeší je ve spolupráci s pedagogickými pracovníky a rodiči 

žáků. 

Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ). Ve své činnosti se zabývá 

zejména vzděláváním a jeho výsledky, pomáhá škole finančně při zajišťování akcí školy, 

např. organizací a financováním maturitního plesu, dopravy na školní akce, ocenění 

výsledků vzdělávání, financování pomůcek a techniky pro školu, apod. 
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20. Ekonomická část výroční zprávy 

 

Základní údaje o hospodaření školy  

Základní údaje o hospodaření školy  

v tis. Kč 
Za rok 2012 (k 31. 12.) Za 1. pol. roku 2013 (k 30. 6.) 

 Činnost Činnost 

 Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  9027 3 3463 77 

2. Výnosy celkem  9030 5 3464 110 

z toho příspěvky a dotace na provoz 8923 0 3451 0 

 
ostatní výnosy  107 5 

 

                 13 
110 

3. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

před zdaněním  
3 2 1 33 

Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 
Za rok 2012 

(k 31. 12.) 

1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV)  

2. 
Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) 

celkem (INV) 
 

3. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes 

účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV)  
5771 

z toho přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 5771 

 z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 4257 

 ostatní celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 33 163, 33 005,…) 0 

 z toho   

    

    

    

    

4. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem 

(NIV) 
3152 

z toho běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 3152 

 ostatní účelové výdaje celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 001, 002, 003,…)  

 z toho 008 - nájemné 1968 

    

    

5. 
Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM 

EHP/Norsko atd.)  
 

1Doplňte do tabulky výši veškerých využitých účelových dotací, název označte odpovídajícím UZ (např. 

Protidrogová politika UZ 33 163; Sportovní aktivity UZ 001). 
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Komentář k ekonomické části 

 

Zhodnocení ekonomické situace 

 

Škola plní všechny úkoly a ukazatele stanovené zřizovatelem. Při stanovení ukazatelů 

rozpočtu pro léta 2012/2013 bylo objektivně přihlédnuto k počtu přijatých žáků, čímž 

z pohledu stanovených normativů bylo zajištěno nezbytné financování provozu školy. 

Škola ve školním roce 2012/2013 dosáhla vyrovnaného hospodaření. 

 

Výnosy a náklady: 
Na rok 2012 škola obdržela do výnosů celkem 9 030 tis. Kč, do nákladů zúčtovala 

neinvestiční náklady celkem v objemu 9 027 tis. Kč. Z ostatních zdrojů činily výnosy 

celkem 107 tis. Kč. V nákladech byly dotace přímých i ostatních ONIV vyčerpány. Ve 

vlastních výnosech byl dosažen zisk ve výši 3 tis.  

 

Doplňková činnost: 
Škola provozuje v doplňkové činnosti kurzy pro dospělé a žáky ZŠ. 

 

Výsledky kontrol hospodaření: 
V průběhu školního roku  2012/2013 neproběhla žádná kontrola hospodaření školy.  

Škola již po několik let dosahuje i přes všechny potíže vyrovnaného hospodaření. Finanční 

situace školy není příznivá, nedostatečné jsou prostředky na krytí mzdových nákladů. 

 

Závěr k ekonomické části výroční zprávy: 

 

Závěrem lze konstatovat, že všechny úkoly vyplývající z předmětu hlavní činnosti školy 

jsou splněny a škola vykazuje tak, jako každý rok vyrovnané hospodaření a předpokládá 

se, že za rok 2013 budou splněny všechny úkoly a žádný ze závazných ukazatelů nebude 

překročen. 

 

 

21. Závěr  

 

Systematickým pedagogickým působením se nám daří posilovat pozitivní osobnostní 

vlastnosti žáků a profesní etiku budoucích zdravotníků. Výsledky vzdělávání mnohdy 

neodpovídají schopnostem žáků, proto usilujeme o změnu postojů žáků ke vzdělávání. 

Pozitivním výsledkem tohoto úsilí je přijetí absolventů ke vzdělávání na vyšších a 

vysokých školách a nástup absolventů do zaměstnání v oboru. Uplatnění absolventů na 

pracovním trhu je bezproblémové.  

Škola bude pokračovat v realizaci stanovených cílů.   

 

 

Datum zpracování zprávy: 11. 10. 2013. 

Pedagogická rada projednala: 14. 10. 2013 

Školská rada projednala a schválila dne:  21. 10. 2013 

 

 

 

Podpis ředitele a razítko školy:                          Mgr. Jana Vaněčková 

                                                                            ředitelka SZŠ Benešov 


