
Střední škola polygrafická Olomouc, Střední novosadská 87/53

   779 00  Olomouc

Výroční zpráva
o činnosti školy za školní rok

2020/2021

Olomouc 2021



1

Obsah
 1. Charakteristika školy 2

 2. Základní údaje o škole 2

 3. Školská rada 2

 4. Profil absolventa 3

 5. Přehled oborů vzdělání 3

 6. Přehled pracovníků školy 8

 7. Údaje o přijímacím řízení 10

 8. Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků 12

 9. Hodnocení výchovy mimo vyučování v domově mládeže 15

10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 15

11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 15

12. Hodnocení výchovného poradenství 18

13. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů  19

14. Hodnocení práce školy v oblasti ICT 20

15. Hodnocení práce školy v oblasti koordinace ŠVP 20

16.   Hodnocení práce školy v oblasti zahraniční spolupráce 21

17.  Hodnocení spolupráce Střední školy polygrafické Olomouc 

a Přírodovědecké fakulty UP Olomouc 21

18. Údaje o výsledcích kontrol a inspekční činnosti 22

19. Základní údaje o hospodaření školy 22

20.   Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 28

21.  Spolupráce s partnery školy 29



2

 Výroční zpráva o činnosti školy
 za školní rok 2020/2021
1. Charakteristika školy
 Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53 je právnickou osobou zřízenou 
Olomouckým krajem, Jeremenkova 40 a, Olomouc na dobu neurčitou. Střední škola polygrafická, Olomouc, 
Střední novosadská 87/53 je v souladu s § 142 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zapsána v rejstříku škol a školských zařízení.
 Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53 (dále jen škola) realizuje střední 
vzdělávání, které rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání, 
a to zejména tím, že poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání spojené s odborným vzděláním. Vytváří 
tak předpoklady pro plnoprávný osobní a  občanský život, samostatné získávání informací a  celoživotní učení 
a pro přípravu na výkon povolání nebo jiné pracovní činnosti.

 Škola poskytuje vzdělávání a školské služby na těchto adresách:
 Střední novosadská 87/53, 779 00 Olomouc – zde je umístěno sídlo školy, teoretická výuka, praktická 
výuka a poskytuje se zde stravování žákům. Ubytování žáků školy je smluvně zajištěno v domově mládeže Střední 
školy polytechnické Olomouc, Rooseveltova 472/79, 779 00 Olomouc – Nové Sady (pozn. od 1. 9. 2011).

2. Základní údaje o škole
 Název:  Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53  
 Sídlo:  Střední novosadská 87/53, 779 00 Olomouc
 Právní forma:  Příspěvková organizace
 IČO:  00 848 778
 IZO:  600 017 168
 Zřizovatel:  Olomoucký kraj
 Ředitel školy:  PhDr. Marcela Hanáková
 Rada školy: 1. 1. 2006
 Součásti školy:  Střední škola  IZO: 150 076 363
  Školní jídelna – výdejna  IZO: 172 104 262
 Telefon:  Střední novosadská 87/53
  ředitelka  585 759 040
  sekretariát  585 759 011
  odborný výcvik  585 759 014 
  zakázková kancelář  585 759 015
  pokladna, účtárna  585 759 025
 E-mail: skola@polygraficka.cz
 Web školy:  www.polygraficka.cz

3. Školská rada
 Zřizovatel Olomoucký kraj v  souladu s  § 167 a  § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona zřídil 
školskou radu a s platností od 1. 1. 2018 jmenoval tyto její členy: 
 Za zřizovatele:   ■  Roman Lavrenčík  ■  Lukáš Obšel
 Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:   ■  Gabriela Frantíková  ■  Šárka Somolová
 Za pracovníky školy:   ■  Bc. Dagmar Koukalová – předsedkyně školské rady  ■  Mgr. Jana Lišková
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4. Profil absolventa
 Absolventi studijních oborů Reprodukční grafik pro média, Tiskař na polygrafických strojích, Polygrafie 
a Obalová technika jsou středoškolsky vzdělaní pracovníci s všeobecným i odborným vzděláním. Jsou připraveni 
plnit náročné pracovní činnosti zejména v oblastech polygrafické a obalové výroby, reprodukčních středisek, nakla-
datelských a vydavatelských podniků, reklamních agentur a dalších organizací zabývajících se zejména přípravou 
a výrobou tiskovin, přípravou a výrobou obalů, ale také publikováním na internetu nebo zpracováním digitální foto-
grafie. Klíčovými kompetencemi v teoretické i praktické výuce jsou znalosti a dovednosti komunikativní, personální 
a interpersonální, schopnosti řešit problémy a problémové situace, znalosti a dovednosti využívat informační tech-
nologie a dovednosti numerické aplikace. 

5. Přehled oborů vzdělání
 Učební plán oboru Tiskař na polygrafických strojích (34-52-L/01)
 Učební plán oboru Reprodukční grafik pro média (34-53-L/01)

 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin

Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Povinné vyučovací předměty

Všeobecně vzdělávací předměty 16 16 15 14 61

Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12

Cizí jazyk 3 3 3 3 12

Občanská nauka 1 1 1 - 3

Dějepis - 1 1 - 2

Fyzika 1 1 - - 2

Chemie 1 1 - - 2

Matematika 3 3 3 4 13

Tělesná výchova 2 2 2 2 8

Informatika 2 1 1 - 4

Ekonomika - 1 1 1 3

Odborné předměty 15 18 17 17 67

Odborné kreslení 2 2 1 - 5

Polygrafické materiály 1 - - - 1

Všeobecná polygrafie 1 2 2 2 7

Technologie 2 2 2 3 9

Odborný výcvik 9 12 12 12 45

Celkem 31 34 32 31 128
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 4. A, 4. B

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin

Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Povinné vyučovací předměty

Všeobecně vzdělávací předměty 17 16 15 11 59

Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12

Cizí jazyk 3 3 3 2 11

Občanská nauka 1 1 1 - 3

Dějepis - 1 1 - 2

Fyzika 1 1 - - 2

Chemie 1 1 1 - 3

Základy ekologie 1 - - - 1

Matematika 3 3 2 2 10

Tělesná výchova 2 2 2 2 8

Informatika 2 1 1 - 4

Ekonomika - 1 1 1 3

Odborné předměty 15 18 18 17 68

Odborné kreslení 2 2 1 - 5

Polygrafické materiály 1 - - - 1

Všeobecná polygrafie 1 2 2 2 7

Technologie 2 2 3 3 10

Odborný výcvik 9 12 12 12 45

Volitelné vyučovací předměty - - - 2 2

Celkem 32 34 33 30 129

 Absolvent studijního oboru 34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích, jehož koncepce je 
uplatňována od prvního ročníku školního roku 2010/2011 v  souladu s  ŠVP, má komplexní znalosti v  oblasti 
polygrafické výroby a jejich jednotlivých fází. Disponuje potřebnými znalostmi a dovednostmi v oblasti výroby 
tiskových forem, přípravy, obsluhy, realizace tisku a řízení kvality tisku na tiskových strojích různými tiskovými 
technikami za použití široké škály potiskovaných materiálů.

 Absolvent studijního oboru 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média, jehož koncepce je uplatňována 
od prvního ročníku školního roku 2010/2011 v souladu s ŠVP, má komplexní znalosti v oblasti polygrafické výroby 
a jejich jednotlivých fází. Disponuje potřebnými znalostmi a dovednostmi v oblasti digitálního zpracování obrazu 
a textu zejména v prostředí programů Adobe Illustrator, Adobe Photoshop a Adobe InDesign a dále také v oblasti 
digitální fotografie, webdesignu a animace.
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 Učební plán oboru Polygrafie (34-41-M/01) 

 1. C, 2. C, 3. C

Kategorie a názvy 
vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin
Celkem

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Povinné vyučovací předměty      

Všeobecně vzdělávací předměty 21 19 20 17 77

Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12

První cizí jazyk 3 3 3 3 12

Druhý cizí jazyk 2 2 2 2 8

Občanská nauka 1 1 1 - 3

Dějepis 1 1 - - 2

Fyzika 1 1 1 - 3

Chemie 2 2 2 - 6

Základy ekologie 1 - - - 1

Matematika 3 3 3 4 13

Tělesná výchova 2 2 2 2 8

Informatika 2 1 1 - 4

Ekonomika - 1 2 2 5

Odborné předměty 12 12 12 15 51

Úvod do polygrafie 1 - - - 1

Základy technického zobrazování 2 - - - 2

Odborné kreslení 2 2 1 - 5

Typografie 3 3 - - 6

Technologie materiálů 2 1 2 1 6

Příprava výroby - - 2 3 5

Předtisková příprava 2 3 2 - 7

Tiskové techniky - 3 3 3 9

Finalizace - - - 4 4

Seminář z přípravy tisku - - - 2 2

Seminář z tisku a finalizace - - 2 2 4

Celkem 33 31 32 32 128
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 4. C 

Kategorie a názvy 
vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin
Celkem

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Povinné vyučovací předměty

Všeobecně vzdělávací předměty 21 19 20 15 75

Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12

První cizí jazyk 3 3 3 2 11

Druhý cizí jazyk 2 2 2 2 8

Občanská nauka 1 1 1 - 3

Dějepis 1 1 - - 2

Fyzika 1 1 1 - 3

Chemie 2 2 2 - 6

Základy ekologie 1 - - - 1

Matematika 3 3 3 3 12

Tělesná výchova 2 2 2 2 8

Informatika 2 1 1 - 4

Ekonomika - 1 2 2 5

Odborné předměty 12 12 12 15 51

Úvod do polygrafie 1 - - - 1

Základy technického zobrazování 2 - - - 2

Odborné kreslení 2 2 1 - 5

Typografie 3 3 - - 6

Technologie materiálů 2 1 2 1 6

Příprava výroby - - 2 3 5

Předtisková příprava 2 3 2 - 7

Tiskové techniky - 3 3 3 9

Finalizace - - - 4 4

Seminář z přípravy tisku - - - 2 2

Seminář z tisku a finalizace - - 2 2 4

Volitelné vyučovací předměty - - - 2 2

Celkem 33 31 32 32 128

 Absolvent studijního oboru 34-41-M/01 Polygrafie, jehož koncepce je uplatňována od prvního ročníku 
školního roku 2011/2012 v souladu s ŠVP, má všeobecné znalosti v oblasti polygrafické výroby a jejích jednotlivých 
fází. Disponuje potřebnými znalostmi v oblastech technologie polygrafické výroby, vstupu zakázek, technické 
přípravy výroby a stanovování technologických postupů, kontroly kvality polygrafických výrobků i meziproduktů, 
organizace polygrafických provozů a řízení malých pracovních týmů.
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 Učební plán oboru Obalová technika (34-42-M/01)  

 1. C, 2. C, 3. C

Kategorie a názvy 
vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin
Celkem

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Povinné vyučovací předměty

Všeobecně vzdělávací předměty 21 19 20 17 77

Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12

První cizí jazyk 3 3 3 3 12

Druhý cizí jazyk 2 2 2 2 8

Občanská nauka 1 1 1 - 3

Dějepis 1 1 - - 2

Fyzika 1 1 1 - 3

Chemie 2 2 2 - 6

Základy ekologie 1 - - - 1

Matematika 3 3 3 4 13

Tělesná výchova 2 2 2 2 8

Informatika 2 1 1 - 4

Ekonomika - 1 2 2 5

Odborné předměty 12 13 14 16 55

Úvod do polygrafie 1 - - - 1

Základy technického zobrazování 2 2 - - 4

Odborné kreslení 2 2 - - 4

Typografie 3 - - - 3

Technologie materiálů 2 1 2 1 6

Příprava výroby - - 2 3 5

Předtisková příprava 2 - - - 2

Tiskové techniky - 3 3 - 6

Technologie obalů - 2 2 1 5

Obalový design - 3 3 3 9

Finalizace - - - 4 4

Seminář z obalových procesů - - 2 2 4

Seminář z realizace výroby obalů - - - 2 2

Celkem 33 32 34 33 132
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 4. C

Kategorie a názvy 
vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin
Celkem

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Povinné vyučovací předměty
Všeobecně vzdělávací předměty 21 19 20 15 75
Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12
První cizí jazyk 3 3 3 2 11
Druhý cizí jazyk 2 2 2 2 8
Občanská nauka 1 1 1 - 3
Dějepis 1 1 - - 2
Fyzika 1 1 1 - 3
Chemie 2 2 2 - 6
Základy ekologie 1 - - - 1
Matematika 3 3 3 3 12
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informatika 2 1 1 - 4
Ekonomika - 1 2 2 5
Odborné předměty 12 13 14 16 55
Úvod do polygrafie 1 - - - 1
Základy technického zobrazování 2 2 - - 4
Odborné kreslení 2 2 - - 4
Typografie 3 - - - 3
Technologie materiálů 2 1 2 1 6
Příprava výroby - - 2 3 5
Předtisková příprava 2 - - - 2
Tiskové techniky - 3 3 - 6
Obalová technika - 2 2 1 5
Obalový design - 3 3 3 9
Finalizace - - - 4 4
Seminář z obalových technik - - 2 2 4
Seminář z tiskových technik - - - 2 2
Volitelné vyučovací předměty - - - 2 2
Celkem 33 32 34 33 132

 Absolvent studijního oboru 34-42-M/01 Obalová technika, jehož koncepce je uplatňována od 
prvního ročníku školního roku 2014/2015 v souladu s ŠVP, má všeobecné znalosti v oblasti výroby obalů a jejích 
jednotlivých fází. Disponuje potřebnými znalostmi v oblastech technologie výroby obalů, technické přípravy 
výroby a stanovování technologických postupů, kontroly kvality výrobků i meziproduktů, organizace procesu 
výroby obalů a řízení malých a středních pracovních týmů.

6. Přehled pracovníků školy
 Vedení školy:
 Hanáková Marcela, PhDr.  ředitelka
 Rollerová Michaela, Mgr.  zástupce ředitele pro teoretické vyuč. a zást. statutárního orgánu
 Skyva Petr, Mgr.  zástupce ředitele pro praktické vyučování
 Loyková Jitka  zástupce ředitele pro ekonomiku
 Zatloukal David, Ing.  vedoucí technického odd. a správce objektů školy
 Bc. Koukalová Dagmar  vedoucí učitelka odborného výcviku 
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 Teoretická výuka:
 Bartíková Andrea, Mgr. učitelka AJ
 Dostál Jan, Ing. učitel odborných předmětů
 Hanáková Marcela, PhDr. učitelka D
 Heczková Renáta, Mgr. učitelka ČJ, ON
 Hrubý Radek, Mgr. učitel odborných předmětů
 Chlupová Dita, Mgr. učitelka odborných předmětů
 Koutná Helena, Mgr. učitelka odborných předmětů
 Krieselová Zahradníková Jana, Mgr.   učitelka AJ
 Kučera Jiří, Mgr. učitel odborných předmětů
 Lišková Jana, Mgr.  učitelka OK, TYP, ČJ
 Maňková Milada, Mgr.  učitelka AJ
 Palík Martin, Ing.  učitel EK, ZE, F
 Rollerová Michaela, Mgr. učitelka ČJ, ON
 Romanová Lenka, Mgr učitelka PP, TYP
 Schneiderová Miloslava, Mgr. učitelka M, I, ZTZ
 Schwarzová Hana, Mgr.  učitelka TV
 Skopalová Petra, Mgr. PhD. učitelka CH, CHTM, TM, PM
 Vávrová Blanka, Mgr.  učitelka M
 Werner Zdeněk, Mgr.  učitel NJ, ČJ, D
 Zahradník Jan, Mgr. učitel I
 Závodný Miloslav, RNDr. učitel M, F
 Zatloukal Ondřej, Mgr. učitel TV, NJ

 Praktická výuka – odborný výcvik:
 Dvořák Michal, Bc.  učitel odborného výcviku oboru RGM
 Martin Janík, Mgr. učitel odborného výcviku oboru RGM 
 Jandová Hana  učitel odborného výcviku oboru RGM
 Bc. Koukalová Dagmar učitelka odborného výcviku oboru RGM
 Plošticová Blanka  učitelka odborného výcviku oboru RGM
 Polák Filip učitel odborného výcviku oboru RGM 
 Pospíšil Rostislav, Mgr.  učitel odborného výcviku oboru RGM
 Pytolaj Karel  učitel odborného výcviku oboru RGM
 Romanová Lenka, Bc.  učitelka odborného výcviku oboru RGM
 Slavíková Jaroslava  učitelka odborného výcviku oboru RGM
 Skyva Petr, Mgr. učitel odborného výcviku oboru TPS 
 Šťastný Milan  učitel odborného výcviku oboru TPS
 Tyl Dominik, Mgr. učitel odborného výcviku oboru RGM
 Zezulová Leona, Mgr. učitelka odborného výcviku oboru RGM 
 Švestková Jana montážník, kopista

 Úsek ředitele školy:
 Zajišťuje činnosti související s vedením agendy ředitele školy a agendy žáků 
 Přikrylová Hana referent pro pers., obchod. a adminstr. agendu
 Škodova Zuzana sklad. účetní, příjem zakázek, administr. práce

 Ekonomický úsek a správa budov:
  Úkolem úseku je zajistit hospodárnost při financování potřeb školy a  provádět úpravu a  modernizaci 

objektů svěřených zřizovatelem.
 Krejčířová Květoslava  hlavní účetní 
 Kadlčík Michal  školník, údržbář, topič 
 Schäferová Petra         úklid (MD)
 Giesllová Petra  úklid (zástup za MD)
 Strašíková Věra  úklid
 Březíková Dana  úklid
 Spathari Kateřina          výdej stravy
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7. Údaje o přijímacím řízení

 Pro školní rok 2020/2021 bylo plánováno otevření tří tříd prvních ročníků. Jedna třída oboru Reprodukční 
grafik pro média, kód 34-53-L/01. Jedna třída kombinovaná ze čtyřletých studijních oborů Tiskař na polygrafických 
strojích, kód 34-52-L/01 (T) a Reprodukční grafik pro média, kód 34-53-L/01 (RGM) a jedna třída kombinovaná ze 
čtyřletých oborů Polygrafie 34-41-M/01 (POLY) a Obalová technika 34-42-M/01 (OT).

 Plánované počty přijímaných žáků:
 Tiskař na polygrafických strojích 15
 Reprodukční grafik pro média 45
 Polygrafie  15
 Obalová technika  15

 1. kolo jednotné přijímací zkoušky do oborů s maturitní zkouškou – 3. 5. 2021 a 4. 5. 2021 

 Přihlášky:
 Tiskař na polygrafických strojích 8
 Reprodukční grafik pro média 111
 Polygrafie 20
 Obalová technika 24

 1. kolo jednotné přijímací zkoušky do oborů s maturitní zkouškou – 8. 4. 2020 
 Přihlášky
 Tiskař na polygrafických strojích 8
 Reprodukční grafik pro média 80
 Polygrafie 13
 Obalová technika 15

 Jednotnou přijímací zkoušku do oborů s maturitní zkouškou v 1. kole přijímacího řízení
 oboru Reprodukční grafik pro média vykonávalo: 
 102 uchazečů
 4 uchazeči se nedostavili
 5 uchazečů konalo zkoušku v náhradním termínu

 Jednotnou přijímací zkoušku do oborů s maturitní zkouškou v 1. kole přijímacího řízení 
 oboru Tiskař na polygrafických strojích vykonávalo:
 8 uchazečů

 Jednotnou přijímací zkoušku do oborů s maturitní zkouškou v 1. kole přijímacího řízení 
 oboru Polygrafie vykonávalo:
 20 uchazečů

 Jednotnou přijímací zkoušku do oborů s maturitní zkouškou v 1. kole přijímacího řízení 
 oboru Obalová technika vykonávalo:
 24 uchazečů

 Přijati žáci:
 Tiskař na polygrafických strojích 5
 Reprodukční grafik pro média 55
 Polygrafie 16
 Obalová technika 19

 Počet odevzdaných zápisových lístků u oboru Tiskař na polygrafických strojích = 3 
 Nebyl vyzvednut žádný zápisový lístek.
 Nebylo podáno žádné Odvolání o nepřijetí.
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 Počet odevzdaných zápisových lístků u oboru Reprodukční grafik pro média = 41 
 Později vyzvednut 1 zápisový lístek = 40 
 Počet podaných Odvolání o nepřijetí = 19
 Počet odevzdaných zápisových lístků v náhradním termínu = 1
 Počet přijatých na odvolání (Autoremedura) = 4
 Stažení odvolání zákonným zástupcem = 15

 Počet odevzdaných zápisových lístků u oboru Polygrafie = 7 
 Nebyl vyzvednut žádný zápisový lístek.
 Nebylo podána žádná Žádost o nové rozhodnutí.

 Počet odevzdaných zápisových lístků u oboru Obalová technika = 10 
 Nebyl vyzvednut žádný zápisový lístek.
 Nebyla podáno žádné odvolání o nepřijetí.

 Celkem bylo v 1. kole přijímacího řízení přijato po odevzdání zápisových lístků:
    3 žáci pro obor Tiskař na polygrafických strojích
 45 žáků pro obor Reprodukční grafik pro média
  7 žáků pro obor Polygrafie
   10 žáků pro obor Obalová technika

 2. kolo přijímacího řízení
 V termínu do 11. 6. 2021 bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení na volná místa po prvním 
 kole u oboru Tiskař na polygrafických strojích, Polygrafie a Obalová technika.

 Přihlášky: Tiskař na polygrafických strojích = 6
 Přijati:   Tiskař na polygrafických strojích = 6
 Počet odevzdaných zápisových lístků u oboru Tiskař na polygrafických strojích = 2

 Přihlášky: Polygrafie = 18
 Přijati:   Polygrafie = 9
 Počet odevzdaných zápisových lístků u oboru Polygrafie = 1

 Přihlášky: Obalová technika = 13
 Přijati:   Obalová technika = 5
 Počet odevzdaných zápisových lístků u oboru Obalová technika = 3

 Nepřijati v 2. kole (kapacitní důvody + nesplnění podmínek přijímací zkoušky):
 Polygrafie = 9
  Obalová technika = 8 
 Tiskař na polygrafických strojích = 0

 Celkem bylo ve 2. kole přijato po odevzdání zápisových lístků:
 2 žáci pro obor Tiskař na polygrafických strojích
 1 žák pro obor Polygrafie
 3 žáků pro obor Obalová technika 

 3. kolo přijímacího řízení
 V termínu do 2. 7. 2021 bylo vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení na volná místa po prvním 
 kole u oboru Polygrafie a Obalová technika.

 Přihlášky: Polygrafie = 2
 Přijati:   Polygrafie = 2
 Počet odevzdaných zápisových lístků u oboru Polygrafie = 2

 Přihlášky: Obalová technika = 1
 Přijati:   Obalová technika = 1
 Počet odevzdaných zápisových lístků u oboru Obalová technika = 1
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 Celkem ke studiu pro školní rok 2021/2022 přijato:
 5 žáků pro obor Tiskař na polygrafických strojích
 45 žáků pro obor Reprodukční grafik pro média
  9 žáků pro obor Polygrafie
 15 žáků pro obor Obalová technika

8. Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků

 Průběh vzdělávání: 
 Ve školním roce 2020/2021 studovalo k 1. 9. 2020 ve čtyřletých maturitních oborech:

  Tiskař Reprodukční Polygrafie Obalová
  na polygraf. strojích grafik pro média  technika
 1. ročník 5 47 8 7
 2. ročník 4 42 10 12
 3. ročník 6 43 7 5
 4. ročník 5 43 10 4
 Celkem 20 175 35 28
 
 Celkem ve škole studovalo 258 žáků ve 12 třídách, průměrný počet žáků ve třídě byl 22.

 V průběhu školního roku zanechali studia:
 1 žák 1. ročníku oboru Tiskař na polygrafických strojích - přestup na jinou školu
 1 žák 1. ročníku oboru Obalová technika - přestup na jinou školu
 1 žák 1. ročníku oboru Polygrafie - přestup na jinou školu
 1 žák 2. ročníku oboru Polygrafie - přestup na jinou školu
 2 žáci 2. ročníku oboru Reprodukční grafik pro média –zanechání vzdělávání (vlastní žádost)
 1 žák 3. ročníku oboru Reprodukční grafik pro média – zanechání vzdělávání (vlastní žádost)
 1 žák 4. ročníku oboru Reprodukční grafik pro média - přestup na jinou školu
 1 žák 3. ročníku oboru Tiskař na polygrafických strojích - zanechání vzdělávání (vlastní žádost)

 Podmínečné vyloučení
 1 žák 4. ročníku oboru Tiskař na polygrafických strojích

 Přerušení studia:
 1 žák 3. ročníku oboru Reprodukční grafik pro média  

 Nástup během školního roku:
 1 žák 3. ročníku oboru Obalová technika

 Povolení opakování ročníku:
 1 žák 2. ročníku oboru Polygrafie 
 1 žák 3. ročníku oboru Polygrafie
 1 žák 4. ročníku oboru Polygrafie
 1 žák 4. ročníku oboru Reprodukční grafik pro média

 Nepovolení opakování ročníku:
 1 žák 1. ročníku oboru Obalová technika (poté vykonal všechny opravné zkoušky)
 1 žák 2. ročníku oboru Reprodukční grafik pro média (nevykonal opravné zkoušky)
 1 žák 3. ročníku oboru Polygrafie (nevykonal opravné zkoušky)
 1 žák 3. ročníku oboru Obalová technika (nevykonal opravné zkoušky)
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 Vyloučení:
 1 žák 2. ročníku oboru Obalová technika 

 Nepostoupení do vyššího ročníku:
 1 žák 3. ročníku oboru Reprodukční grafik pro média (nevykonání doplňkových zkoušek)

 Výsledky vzdělávání žáků: 
 1. ROČNÍK
 Tiskař na polygrafických strojích Reprodukční grafik pro média 
 5 žáků klasifikováno 47 žáků klasifikováno
 5 žáků prospělo 11 žáků prospělo s vyznamenáním
 průměrný prospěch 1,78 35 žáků prospělo
  1 žák neprospěl
        Průměrný prospěch 1,60

 Polygrafie Obalová technika
 8 žáků klasifikováno 8 žáků klasifikováno
 1 žák prospěl s vyznamenáním 1 žák prospěl s vyznamenáním
 7 žáků prospělo 6 žáků prospělo 
 průměrný prospěch 1,90 1 žák neprospěl
  průměrný prospěch 1,61
 2. ROČNÍK
 Tiskař na polygrafických strojích  Reprodukční grafik pro média 
 4 žáci klasifikováni 41 žáků klasifikováno
 4 žáci prospěli 4 žáci prospěli s vyznamenáním
 průměrný prospěch 1,78 35 žáků prospělo
  průměrný prospěch 1,82 
  
 Polygrafie Obalová technika
 10 žáků klasifikováno 11 žáků klasifikováno
 1 žák prospěl s vyznamenáním 3 žáci prospěli s vyznamenáním
 8 žáků prospělo 8 žáků prospělo
 1 žák neprospěl průměrný prospěch 1,91
 průměrný prospěch 2,31 

 3. ročník
 Tiskař na polygrafických strojích Reprodukční grafik pro média
 6 žáků klasifikováno 42 žáků klasifikováno
 5 žáků prospělo 4 žáci prospěli s vyznamenáním
  1 žák neprospěl       37 žáků prospělo
 průměrný prospěch 2,4  1 žák neprospěl
       průměrný prospěch 2,03

 Polygrafie Obalová technika
 7 žáků klasifikováno 5 žáků klasifikováno
 2 žáci prospěli s vyznamenáním 1 žák prospěl s vyznamenáním
 3 žáci prospěli 3 žáci prospěli
 2 žáci neprospěli  1 žák neprospěl
 Průměrný prospěch 2,14 průměrný prospěch 2,24 

 4. ročník
 Tiskař na polygrafických strojích Reprodukční grafik pro média
 7 žáků klasifikováno 41 žáků klasifikováno
 5 žáků klasifikováno 43 žáků klasifikováno
 2 žáci prospěli 3 žáci prospěli s vyznamenáním
 3 žáci neprospěli  31 žáků prospělo 
 Průměrný prospěch 1,88 9 žáků neprospělo
         Průměrný prospěch 1,98 
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 Polygrafie Obalová technika
 10 žáků klasifikováno 4 žáci klasifikováni
 6 žáků prospělo 3 žáci prospěli
 4 žáci neprospěli 1 žák neprospěl
 průměrný prospěch 2,23 průměrný prospěch 2,23

 Průměrná absence: 1. pololetí celkem 40,128 hodiny na žáka
   z toho neomluvená 0,903 hodiny na žáka

  2. pololetí celkem 42,172 hodiny na žáka
   z toho neomluvená 0,098 hodiny na žáka
 Maturitní zkouška podzim 2020
 K maturitní zkoušce v řádném termínu postoupilo: 
 Žádný žák

 K maturitní zkoušce v 1. opravném termínu postoupilo: 
 4 žáci oboru Reprodukční grafik pro média
 1 žák oboru Tiskař na polygrafických strojích
 4 žáci oboru Polygrafie
 2 žáci oboru Obalová technika

 K maturitní zkoušce v 2. opravném termínu postoupilo:
 Žádný žák

 Maturitní zkoušku v podzimním termínu 2020 úspěšně vykonalo:
 Žádný žák

 Nepřihlásil se:
 1 žák oboru Tiskař na polygrafických strojích 
 1 žák oboru Obalová technika

 Nedostavil se k maturitní zkoušce:
 Žádný žák

 Maturitní zkouška jaro 2021
 K maturitní zkoušce v řádném termínu nebylo připuštěno:
 Z nařízení MŠMT byli připuštěni všichni žáci (COVID19)

 K maturitní zkoušce v řádném termínu postoupilo:
 4 žáci oboru Tiskař na polygrafických strojích 
 41 žáků oboru Reprodukční grafik pro média
 10 žáků oboru Polygrafie
 4 žáci oboru Obalová technika

 K maturitní zkoušce v opravném termínu postoupilo:
 3 žáci oboru Reprodukční grafik pro média
 1 žák oboru Tiskař na polygrafických strojích
 1 žák oboru Polygrafie
 2 žáci oboru Obalová technika

 Nepřihlásil se:
 1 žák oboru Reprodukční grafik pro média
 1 žák oboru Polygrafie

 Omluven:
 1 žák oboru Obalová technika (úraz)
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 Maturitní zkoušku úspěšně vykonalo:
 1 žák oboru Tiskař na polygrafických strojích
 29 žáků oboru Reprodukční grafik pro média
 5 žáků oboru Polygrafie
 3 žáci oboru Obalová technika

 V opravném termínu úspěšně vykonali:
 1 žák oboru Tiskař na polygrafických strojích
 3 žáci oboru Reprodukční grafik pro média
 1 žák oboru Obalová technika

 9. Hodnocení výchovy mimo vyučování v domově mládeže
 Výchova mimo vyučování se od školního roku 2011/2012 odehrává v  domově mládeže Střední školy 
polytechnické Olomouc a je předmětem hodnocení ve výroční zprávě této školy.

10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 Teoretická výuka:
 a/ doplňují si požadované vzdělání 
 •    Mgr. Dita Chlupová – UP Olomouc – rozšiřující studium Výchovné poradenství 
 b/ Studium k prohlubování odborné kvalifikace
  školení a semináře
 •    Učitelé absolvovali semináře určené k  prohlubování znalostí v  konkrétních vyučovaných oborech, 

vzhledem k pandemické situaci téměř výhradně na on-line platformách. 

 semináře zaměřené na specializované funkce
 •    ICT, výchovný poradce, kariérový poradce, preventista sociálně patologických jevů – absolvovali 

semináře zaměřené na specifická témata ve svých oborech, opět převážně formou webinářů
 •   povinná odborná příprava dle požadavků Cermatu týkající se nové státní maturity 

 společná školení
 •    Školení organizovaného společností Microsoft, které seznámilo učitele a další pracovníky školy s prací 

v systému Office 365 pro školy.

 Praktická výuka:
 a/ doplňují si požadované vzdělání 
 •    Bc. Koukalová Dagmar – Učitelství odborného výcviku, OSU Ostrava, Mgr. studijní program
 •    Filip Polák – Doplňující pedagogické studium Centrum celoživotního vzdělání UP Olomouc

 b/ školení a semináře pro pedagogy OV
 •    Školení probíhala v rámci projektu: Podpora žáků a pedagogů Střední školy polygrafické Olomouc  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016305 
  
 c/ další vzdělávací aktivity pedagogů – sebevzdělávání předmětové komise
 •    prohloubení odborné kvalifikace jednotlivých učitelů, doplnění vědomostí a praktických dovedností
 •    rozšíření portfolia výukových programů v rámci možností
 •    rozšíření znalostí v rámci studia cizího jazyka
 •    studium výukových moderních metod, metodika práce pro žáky s autismem 
 •    studium odborné literatury, vyhledávání potřebných informací na internetu

11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
 Teoretická výuka: 
  Aktivity úseku TV naplánované pro školní rok 2020/21 proběhly ve velmi omezené míře jako následek 

pandemické situace Covid-19.  
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ZÁŘÍ:  – adaptační dny pro 1. ročníky vedené Peer programem pod vedením Mgr. Hrubého
 – podzimní část maturitních zkoušek
 – vstupní testování v AJ a NJ organizované učiteli jazyků 1. ročníků
 – „Den jazyků“ ve Vědecké knihovně Olomouc pro žáky 3. ročníků 

ŘÍJEN: – sportovní akce a soutěže realizované učiteli tělesné výchovy
 – „Den mobility“ pro 4. ročníky
 – žáci 2. ročníků absolvovali vzdělávací program ve Světě vědy a techniky v Ostravě 
 – vybraní žáci se zúčastnili charitativní sbírky „Bílá pastelka“ věnované nevidomým

LISTOPAD: – distanční výuka

PROSINEC: – částečně distanční výuka, hygienická opatření

LEDEN: – distanční výuka 

ÚNOR: – distanční výuka

BŘEZEN: – distanční výuka

DUBEN: – distanční výuka 

KVĚTEN: – distanční výuka (ukončení 23. 5.)
 – jednotné přijímací zkoušky
 – profilová část MZ, státní část MZ

ČERVEN: – profilová část MZ
 – soutěž v basketbalu
 – návštěva Vlastivědného muzea 

Praktická výuka
 Aktivity úseku PV plánované pro školní rok 2020/21 proběhly v omezeném režimu z důvodu  
 distanční výuky COVID 19:

ZÁŘÍ:  – adaptační kurz pro první ročníky, učitelé OV provedli školení BOZ a PO
 – podzimní část praktických maturitních zkoušek
 – exkurze Booksprint Olomouc 1. ročník TPS

ŘÍJEN:  – exkurze Profitisk Olomouc 2 + 3. ročník TPS

LISTOPAD: – individuální prohlídky zájemců o studium

PROSINEC: – distanční výuka
 – individuální prohlídky zájemců o studium

LEDEN: – distanční výuka
 – individuální prohlídky zájemců o studium

ÚNOR:  – distanční výuka
 – individuální prohlídky zájemců o studium

BŘEZEN: – distanční výuka

DUBEN: – distanční výuka 

KVĚTEN: – praktická maturitní zkouška

ČERVEN: – Soma Lanškroun – projektový den pro 30 žáků

 Prezentace školy na veřejnosti
 Vzhledem k epidemické situaci byly tradiční aktivity omezeny. Žádné burzy škol ani prezentace na veřejnosti 
neproběhly. Komunikace se základními školami proběhla prostřednictvím jejich absolventů, kteří výchovným 
poradcům doručili letáky a  náborové materiály. Dalším způsobem marketingové komunikace bylo rozeslání 
newsletteru na adresy škol a výchovných poradců. Pro zájemce o studium probíhaly v omezeném režimu individuální 
prohlídky. Samozřejmostí je zařazení naší školy do databází internetových serverů určených pro vyhledávání a výběr 
střední školy a každoroční inzerce v Atlasu školství. 
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 Spolupráce se sociálními partnery 
 Odborná praxe byla z důvodu vyhlášení karantény Covid 19 a distanční výuky přesunuta na období 
hlavních prázdnin od 1.7. do 31. 8. 2021 pro všechny dotčené obory vzdělávání. Vzhledem k situaci dostali 
žáci k realizaci odborné praxe tři možnosti splnění.
 1) 20 dnů praxe na pracovišti 
 2) 10 dnů praxe a Odborná práce 
 3) absolvování odborné praxe splněním Odborné praxe a projektu Moje firma ve stanoveném rozsahu

 Kontrolu ve firmách v rámci souvislé praxe prováděli pověření učitelé jednotlivých oborů vzdělávání.
 3. A 10 (26) žáků, kteří splnili 20 dnů souvislé praxe
 3. B 12 (23) žáků, kteří splnili 20 dnů souvislé praxe
 3. C 6 (13) žáků, kteří splnili 20 dnů souvislé praxe
 Po vyhodnocení prezentace a obhajoby žáků, kteří absolvovali odbornou praxi realizací možnosti 
číslo 3. (absolvování odborné praxe splněním Odborné praxe a projektu Moje firma ve stanoveném rozsa-
hu) bylo zřejmé, že tato alternativa zdaleka nedosahuje přínosů odborné praxe realizované na pracovištích 
sociálních partnerů. Časová náročnost jednotlivých typů realizace je nesrovnatelná. A samozřejmě praktický 
přínos pro žáka rovněž. Variantu realizace odborné praxe tímto druhem zadání považuji za pouhé splnění 
úkolu bez větší přidané hodnoty. Při této činnosti se projevil přístup žáků k zadanému úkolu a jeden žák 
nebyl schopen tento úkol přiměřeným způsobem odprezentovat. 

 Odborné praxe žáků 3. ročníků studijního oboru polygrafie a obalová technika
 Délka odborné praxe: 20 dní v průběhu hlavních prázdnin 2021
 Počet žáků 3. C: 9 žáků 
 Žáci absolvovali souvislou odbornou praxi u sociálních partnerů. 
 Kontrolu průběhu praxí prováděli učitelé Skyva a Hrubý. 
 Firmy, ve kterých naši žáci absolvovali souvislou odbornou praxi, měly velmi rozmanitý sortiment 
činností a výroby. Jednalo se o reklamní agentury, podniky na výrobu a potisk plastových folií, výrobu oba-
lů z vlnité lepenky, ofsetové, hlubotiskové, flexotiskové a sítotiskové tiskárny. Žáci měli možnost seznámit 
se s technologií digitálního tisku, pískováním, slepotiskem, laserovým gravírováním, tamponovým tiskem, 
flexotiskem, povrchovou úpravou flockem, transferovým tiskem, UV digitálním tiskem, s příjmem zakázky, 
předtiskovou přípravou, dokončujícím zpracováním na linkách V1 a V2, falcovacími stroji, perforovacími au-
tomaty a laminovacími stroji.
 Náplň práce našich žáků vykonávajících souvislou odbornou praxi se lišila dle specifického zaměření jed-
notlivých výrobních provozů uvedených firem. Žáci měli možnost v průběhu praxe absolvovat předvýrobní i vý-
robní fáze pracovního procesu a seznámit se tak s problematikou jak jednotlivých částí výroby, tak se vztahy a ná-
vaznostmi, které mezi nimi panují. Z vyjádření sociálních partnerů je stejně jako loni patrné, že jsou s přístupem, 
prací a většinou i úrovní znalostí, schopností a dovedností našich žáků velmi spokojeni. Samotní žáci hodnotí 
souvislou praxi jako velmi přínosnou k celkovému pochopení problematiky polygrafické výroby.   
 Působení žáků během praxe bylo ve slovním hodnocení instruktorů hodnoceno ve všech případech pozi-
tivně. Zadanou práci a úkoly související s odbornou praxí vykonávali žáci s pečlivostí, měli zájem se učit nové věci. 
Projevovali zájem o seznámení se s  fungováním procesů ve firmě. Byla vyzdvihována jejich ochota, šikovnost, 
pracovitost, důslednost, samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, bezchybnost, pečlivost, trpělivost, komuni-
kativnost, vlastní iniciativa, zájem o výrobu, obor i budoucí spolupráci, ochota učit se novým věcem, neustálá 
usměvavost, ochota aktivně pomáhat druhým s jejich úkoly, schopnost nad danou prací uvažovat a nacházet nej-
vhodnější způsob provedení, přesné plnění daných úkolů a bezproblémové začlenění do pracovních kolektivů ve 
kterých byli velmi oblíbeni pro svůj kladný přístup  k práci a pozitivní myšlení.
 Obecně lze tedy říct, že sociální partneři jsou s  našimi žáky dlouhodobě spokojeni, oceňují jejich 
přístup a zájem o obor.
 Nedostatky a doporučení: Nebyly shledány žádné nedostatky, nebyla vznesena žádná doporučení. 
Naopak. Někteří žáci byli v hodnocení výslovně pochváleni za své teoretické znalosti.
 Seznam pracovišť, na kterých byla souvislá odborná praxe vykonávána: Al Invest Břidličná,  Smurfit Ka-
ppa Olomouc, FGP Studio Olomouc, Gallant reklama Bělotín, Tiskárna HRG Litomyšl, Obaly Mikulka Laškov. 
 Žáci, kteří praxi ve firmách nevykonávali, vytvořili během tohoto období seminární práci, kterou 
v rámci výukové skupiny prezentovali formou PDF či PWP. Další úkol, který tito žáci plnili, byl projekt „Moje 
firma“, ve kterém představili svůj podnikatelský záměr, plán realizace, volbu jedné nebo více technologií, 
vytvoření provázanosti systému výrobních procesů a možnosti financování firmy.
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 Účast žáků v soutěžích
  I v letošním školním roce se žáci naší školy účastnili mnoha soutěží, a to nejen oborových, ale i soutěží v cizích 

jazycích, výtvarných, literárních a jiných. Nejvýznamnější úspěchy a soutěže, kterých jsme se zúčastnili:

 Odborný výcvik
  Tříkrálová výtvarná soutěž arcidiecézního Centra pro rodinný život nazvaná „Nakresli tři krále“ 

(kategorie střední školy). Do soutěže zaslány práce (tisky) 1. a 2. ročníku naší školy. Cenu poroty získala 
naše žákyně Karolína Hlaváčková z 1. B. 

  Mezinárodní soutěže o  nejlepší statistický plakát (6. ročník) – mezinárodní projekt statistické 
gramotnosti. Při vytváření statistického plakátu si žáci osvojili sběr statistických dat, způsoby a možnosti 
jejich zpracování a prezentaci výsledků výzkumu. – bez umístění

  Nové logo Sdružení cestovního ruchu JESENÍKY – žáci 3. ročníku se zúčastnili grafické soutěže o, návrhy 
byly zapracovány do podoby základního logomanuálu. Do užšího výběru se žákovské návrhy nedostaly.

  Připravovaná výstava prací našich žáků na ZUŠ Miloslava Stibora se v dubnu 2021 kvůli proticovidovému 
opatření nerealizovala.

 TopDesigner.cz; Soutěž 2. ročníku – tvorba loga pro nově vznikající firmu Bella Barten
 TopDesigner.cz; Soutěž 2. ročníku – tvorba loga pro pizzerii „Pizza Loca

 Angličtina
  Překladatelská soutěž pod záštitou FF UP Ostrava – Lukáš Gromnica (4. A) získal za svůj překlad týkající 

se bitvy u Hastingsu v r. 1066 velmi pěkné slovní ohodnocení a diplom za účast.
  Celosvětová soutěž pořádaná nakladatelstvím Oxford University Press (práce zaměřené na využití 

anglického jazyka v  propojení s  kreativní činností) – účastnily se 1. ročníky, a  i  když se neumístily na 
prvních dvou pozicích, práce všech týmů byly velmi zdařilé.

  Lingea – 7. ročník prezentační soutěže Wazzup – 1. místo – K. Hlaváčková, R. Klubalová a Š. Dvořáková 
(1. B), 3. místo – S. Marková a  B. Lukešová (2. C). Díky těmto výhrám získala naše škola roční licenci 
STUDY angličtina na Lingea slovníky.

 Výtvarné soutěže
  Olomoucké bienále – literární a výtvarná soutěž škol a školských zařízení Olomouckého kraje – zúčastnily 

se žákyně Denisa Langerová (4. A) a Anna Mikulíková (1. C)

 Školní knihovna
 Činnost školní knihovny Střední školy polygrafické Olomouc byla zahájena v lednu roku 2012. Od té doby 
je její databáze průběžně doplňována, takže v současné době má téměř 400 beletristických děl. Během posled-
ních let došlo nejen k rozšíření titulů jednotlivých knih, ale taktéž k navýšení celkového počtu knih, a to vzhledem 
ke stále zvětšujícímu se počtu žáků, kteří mají zájem o zapůjčení knih ze školní knihovny. 
 Zejména žáci vyšších ročníků si zvykli na výhody školní knihovny a dle možností využívají jejích služeb. 
V naší knihovně si mohou žáci zapůjčit většinu knih, které jsou v přímé návaznosti na povinnou četbu k maturitní 
zkoušce z českého jazyka, ale i další knihy, kterými mohou obohatit svůj čtenářský obzor.

12. Hodnocení výchovného poradenství
 Výchovný poradce plnil v průběhu roku úkoly v těchto oblastech:

 – práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  
 těmto žákům jsou poskytována podpůrná opatření (PO), což jsou opatření organizačního, personálního 
a vzdělávacího charakteru, která jim umožní naplnit jejich vzdělávací potenciál. V tomto roce měli 1 žák PO 
3. stupně a  byla poskytnuta pedagogická intervence, 15 žákům byla poskytována PO 2. stupně v  souladu 
s doporučením PPP a 3 žáci měli PO 1. stupně. U všech žáků měla tato opatření pozitivní dopad, žáci prospívají.

 – práce s nadanými žáky 
 škola vytváří podmínky také pro rozvoj nadání žáků. Učitelé na začátku roku vytipovali nadané žáky 
v oblasti jazykového, výtvarného, grafického a sportovního nadání, kterým byla věnována péče pro rozvoj 
jejich nadání. Vzhledem k opatřením Covid 19 se nekonaly soutěže ani olympiády.
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 – práce s neprospívajícími žáky a žáky s problémy v docházce 
 ve spolupráci s třídními učiteli a vedením školy byly řešeny problémy s neomluvenou absencí žáků 
a kázeňské přestupky. V průběhu roku se třikrát sešla výchovná komise, která řešila problémy žáků s nadměrnou 
absencí, neomluvenou absencí a vzdělávací problémy žáků. Celkem bylo uděleno 14 důtek třídního učitele, 2 
důtky ředitele školy a 1 podmíněné vyloučení.

 – realizace IVP  
 v tomto roce se vzdělávali 2 žáci podle IVP v rámci podpůrných opatření doporučených PPP.  Jedna 
žákyně ukončila studium a 1 žákyně postoupila do vyššího ročníku.

 – spolupráce s metodikem prevence 
 na společných schůzkách jsme konzultovali problémové situace ve škole a vzájemnou spoluprací se 
snažíme tyto situace řešit nebo jim předcházet. V letošním roce jsme neřešili závažnější problémy.

 – práce v oblasti kariérového poradenství 
 Vzhledem k opatřením v souvislosti s Covid 19 se veškeré akce konaly pouze v online podobě, Žáci měli 
možnost navštívit online veletrh vzdělávání Gaudeamus, proběhly online prezentace VOŠ a VŠ navazujících na 
naše obory. Další informace o možnostech studia i o uplatnění na trhu práce jsou umístěny na facebookových 
stránkách školy a také na nástěnkách k tomu určených.   

 – spolupráce s vedením školy 
 i  v  letošním roce byl vyhodnocen dotazník o  umístění našich absolventů na trhu práce a  v  dalším 
studiu, výsledky byly prezentovány na pedagogické radě.  Procento odpovědí na dotazník je mírně nižší než 
v  předcházejících letech, což je zčásti ovlivněno současnou situací. Bude potřeba více absolventy motivovat 
k  vyplnění. Počet žáků, kteří pokračují ve studiu, je tradičně nejvyšší z  uváděných možností.  Studujících 
absolventů je více mimo obor, obor studia je velice různý. Tento trend se opakuje i  v  předcházejících letech. 
Zlepšení situace je patrné u otázky na zaměstnání. Procento v oboru a mimo obor je shodné. Pro většinu žáků 
bylo studium zajímavé a přínosné a ve škole se cítili dobře. Ve škole se naučili především komunikovat, využívat 
odborné znalosti, vytvářet si na věci vlastní názor a respektovat cizí názory, pracovat s informacemi a výpočetní 
technikou. 9 % absolventů uvedlo, že se nenaučili řešit problémy a pracovat v týmu (6 %). 47 % absolventů by si 
zvolilo stejnou školu. Odborné stáže se zúčastnilo 10 %, všichni hodnotí tuto aktivitu kladně a přínosně.

 – vedení dokumentace výchovného poradce 
 dokumentace zahrnuje plán činnosti výchovného poradce, jeho vyhodnocení, odborné zprávy 
o  žácích z  poradenských zařízení, sestavené IVP a  PLPP, evidenci žáků nadaných, záznamy o  pohovorech 
s žáky a záznamy z komisí svolaných k závažnějším problémům.

13. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů 
 Plán prevence sociálně patologických jevů vychází z  dokumentu „Krajský plán primární prevence 
rizikových projevů chování v olomouckém kraji na léta 2019–2022.
 Vzhledem k distanční výuce se ve školním roce 2020/2021 z naplánovaných akcí, s výjimkou adaptačního 
dne, nepodařilo realizovat žádnou další. Žákům, kteří měli osobní nebo vzdělávací problémy a  měli zájem je 
aktivně řešit, byla poskytnuta odborná péče.  
 Akce, které byly plánovány v rámci Peer programu, byly zrušeny nebo přesunuty do následujícího období. 
Jedinou aktivitou, kterou se, byť v omezené míře, podařilo udržet, byla tvorba školního časopisu. I přes potíže 
způsobené distanční formou výuky se podařilo vydat nové číslo a  shromáždit dostatečný počet článků tak, 
aby další číslo mohlo být vydáno hned na začátku následujícího školního roku. Členové Peer programu, díky 
možnostem elektronické komunikace, byli schopni v tomto období vytvořit několik powerpointových prezentací, 
které budou použity při přednáškové činnosti ve školním roce 2021/2022.
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14. Hodnocení práce školy v oblasti ICT 
 V roce 2020/2021 probíhala velká část výuky distanční formou. Škola byla na toto řešení připravena, ať po 
stránce komunikační (Microsoft Office 3654), výukové (Adobe Creative Cloud), tak technické (některým žákům 
byly zapůjčeny školní notebooky). Žáci a pedagogové školy mají od začátku roku 2020 k dispozici profesionální 
grafický software Adobe Creative Cloud. Tento software mají k dispozici jak na školních pracovních stanicích, tak 
na svých soukromých počítačích. K dispozici mají také přístup do služby Adobe Fonts, a tím k dispozici rozsáhlou 
sadu písem. Žáci školy mohli tedy pracovat z domova ve stejných programech jako při výuce ve škole. Prezenční 
výuka ve všeobecných a  odborných teoretických předmětech probíhala za pomoci prezentační techniky 
(notebook, dataprojektor a prezentační tabule). Díky těmto didaktickým prostředkům se přednášený obsah stává 
lépe zapamatovatelným a rovněž je zvýšena motivace žáků. 
 V průběhu minulého roku byly vyměněny zastaralé dataprojektory na některých učebnách a nahrazeny 
novými s vysokým rozlišením. Notebooky mohou učitelé využívat k přístupu do školní administrativy, nejen 
pro zápis známek v Bakalářích, ale především pro práci v Office 365. Průběžně jsou modernizovány jednotlivé 
učebny, pracovní stanice a  datová infrastruktura. Tímto krokem došlo k  významnému zvýšení komfortu 
výuky grafických programů pro žáky a také je řešením pro potencionální distanční formu výuky praktického 
vyučování.
 Ve školním roce 2020/2021 byl pravidelně aktualizovány webové stránky školy. Stránky školy byly 
v průběhu roku dále optimalizovány, tak aby odpovídaly pravidlům přístupnosti a mobilních aplikací. Byl také 
pravidelně aktualizován facebookový profil školy. Na tento profil jsou vkládány hlavně informace a  fotografie 
z akcí pořádaných naší školou. Pokračujeme v užívání elektronické třídní knihy. Elektronická třídní kniha je již 
nedílnou pomůckou při práci nejen učitele, ale i při kontrole známek studenty či rodiči.
 I  nadále využíváme Office 365, který je řešením pro všechny školy, které chtějí využívat benefitů 
nejnovějších Microsoft produktů a technologií bez nutnosti investic. Hostovaná platforma, která v sobě skrývá 
nejmodernější technologie z dílny Microsoftu, je dostupná online odkudkoliv. Jeho nezastupitelnost se projevila 
právě v  distanční výuce, kde se přes jednotlivé programy řešila jak komunikace (email, Teams), tak sdílení 
dokumentů pro výuku (Onedrive). V této oblasti opět probíhalo školení a další jsou plánovaná.

15. Hodnocení práce školy v oblasti koordinace ŠVP
 Ve školním roce 2020/2021 probíhala výuka ve všech ročnících podle tematických plánů, které byly 
vypracovány vyučujícími na základě příslušných ŠVP (1. – 4. ročník – obory Tiskař na polygrafických strojích, 
Reprodukční grafik pro média, Polygrafie a Obalová technika). Výuka 1., 2. a 3. ročníků byla realizována podle 
ŠVP 2018, výuka 4. ročníků podle ŠVP 2014. Pozornost byla ve velké míře věnována učivu, které nebylo probráno 
na jaře 2020 kvůli pandemii covid-19 a ke kterému se vyučující vraceli na začátku školního roku 2020/2021. Lze 
konstatovat, že učivo se podařilo do poloviny října 2020 dobrat a zopakovat v plné šíři.
 Průběh distanční výuky a interní změny týkající se TP byly průběžně kontrolovány během celého školního 
roku a výstupy z nich byly součástí čtvrtletních zpráv vypracovávaných jednotlivými vyučujícími v rámci PK a poté 
sumarizovány předsedy PK a koordinátorkou ŠVP.
 V  rámci hodnocení výuky realizované podle ŠVP učitelé na konci školního roku vyhodnotili průběh 
distanční výuky pomocí dotazníků, které vyplňovali žáci v elektronické nebo papírové formě. Žáci se v  těchto 
dotaznících shodovali, že se jim podařilo distanční výuku většinou zvládnout bez větších obtíží, distanční výuku 
v drtivé většině hodnotí jako vyhovující, nic by neměnili a ani nemají náměty ke změně. 
 Předsedové PK sledovali naplňování a realizace jednotlivých ŠVP ze zpráv, které jim vyučující pravidelně 
zasílali o  průběhu distanční výuky v  jejich třídách/skupinách. Ze shrnutí předsedů PK lze konstatovat, že se 
samozřejmě ve všech ročnících vyučující snažili výuku realizovat v co největším souladu s ŠVP a TP, popřípadě 
učivo, kterému nebylo možno se kvůli karanténě plně věnovat v tomto školním roce, bude po úpravě TP zařazeno 
na začátek příštího školního roku. 
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 Z Metodiky hodnocení MŠMT vyplývá, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento 
školní rok, MŠMT proto neočekává, že budou školy hodnotit naplnění všech výstupů ŠVP. MŠMT vnímá, že školní 
rok 2020/2021 proběhl za ještě mimořádnějších podmínek než předchozí školní rok, a nelze jej proto hodnotit 
podle standardních měřítek.

 Během celého školního roku probíhaly prezenční i online hospitace ve výuce (ředitelka školy, zástupci, 
předsedové předmětových komisí, koordinátorka ŠVP), které se zaměřovaly na naplňování cílů ŠVP. Z celkové 
uskutečněné hospitační činnosti vyplynulo, že výuka je realizována v celkovém souladu s ŠVP, nebyly zjištěny 
zásadní nedostatky a v příštím školním roce bude koordinátorka ŠVP pokračovat v hospitačních aktivitách.
 Během školního roku bylo vydáno několik dodatků týkajících se změn souvislé praxe 3. ročníků, 
změn organizace maturitních zkoušek a  změn souvisejících se zavedením možnosti vykonat závěrečnou 
učňovskou zkoušku.
 V  průběhu školního roku byla poskytována metodická a  organizační podpora zejména začínajícím 
učitelům, byly pravidelně sledovány www stránky v souvislosti s probíhající přípravou aktualizace RVP a následně 
ŠVP, která je plánována na rok 2022, probíhala spolupráce s  vedením školy, předsedy předmětových komisí 
i jednotlivými učiteli formou schůzek a debat o podobě nového ŠVP v návaznosti na revizi RVP.
 V budoucím školním roce se bude i nadále sledovat realizace a naplňování ŠVP (plnění výsledků vzdělávání, 
rozvíjení kompetencí a gramotností, realizace průřezových témat, uplatňování mezipředmětových vztahů). Dále 
se bude věnovat pozornost návaznosti učiva v souvislosti s pandemií covid-19, zařazování aktivizačních prvků do 
výuky, diferenciaci učiva a vhodné motivaci žáků.

16.   Hodnocení práce školy v oblasti zahraniční spolupráce
 Ve školním roce byla plánová spolupráce s Maďarskem, Slovenskem a Polskem na společném projektu, 
který z důvodu nepříznivé situace související s pandemií COVID 19 nebyla uskutečněna. Naše škola i tento rok 
podala žádosti do programu Erasmus +.    

ERASMUS +
 listopad 2020 – podání žádosti o akreditaci na dobu pěti let, žádost byla zařazena na místo náhradníka 
  květen 2021 – podání žádosti o krátkodobý výjezd na stáž do Lotyšska, žádost byla zařazena na místo 

náhradníka. 

Grantový systém města Olomouce – odbor školství 
  duben 2019 – z důvodu nepříznivé situace související s pandemií COVID 19 se naši žáci účastnili 

Mezinárodní grafické soutěže v Krakově pouze v elektronické a korespondenční podobě. Vyhlášení 
výsledků proběhlo pouze on-line na stránkách školy Zespol Szkol Poligraficzno-Medialnych im. Zenona 
Klemensiewicza. 

  duben 2020 – Mezinárodní grafická soutěže v Krakově byla pro letošní jaro zrušena z důvodu pandemie 
COVID 19. 

  září 2021 – realizace grantů Mezinárodní grafická soutěž Krakov a návštěva polských učitelů na Střední 
škole polygrafické byly přesunuty z důvodu dlouhodobého uzavření škol v souvislosti s pandemií na 
podzim roku 2021. 

17.  Hodnocení spolupráce Střední školy polygrafické 
Olomouc a Přírodovědecké fakulty UP Olomouc

 Střední škola polygrafická velmi aktivně spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého 
(dále jen PřF UP). Spolupráce většinou probíhá především v rámci praktické přípravy žáků v laboratorním prostředí 
a také formou vzájemné podpory a propagace během celého školního roku (vzdělávací akce, přednášky).  Bohužel 
letos bylo z důvodu situace COVID 19 mnoho akcí zrušeno.
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18. Údaje o výsledcích kontrol a inspekční činnosti
 Ve školním roce 2020/2021 proběhla ve škole kontrola ČŠI, která se zaměřila na hodnocení kvality 
distanční výuky. Výsledky inspekční činnosti byly ředitelce školy sděleny pouze telefonicky, z inspekční činnosti 
nebyl pořízen žádný písemný výstup. Celkově byl průběh sledované výuky ČŠI hodnocen jako dobrý, v některých 
případech jako vynikající. V jednom případě u začínajícího učitele byla úroveň distanční výuky nevyhovující. Škola 
přijala operativně nápravná opatření, a to ještě do konce roku 2020/2021, která budou pokračovat i ve školním 
roce 2021/2022.
 Na úseku ekonomickém byla provedena v srpnu kontrola ČSSZ za období 11/2017 až 7/2020 bez nálezu. 
Dále pak následovala kontrola zřizovatele v říjnu 2020, kontrolované období bylo 2019 a byla nařízena opravná 
opatření. Na úseku správy budov probíhaly kontroly periodické (revize) a interní.

19. Základní údaje o hospodaření školy
 Hospodářský výsledek 
 Škola vykazuje ke dni 31. 12. 2020 hospodářský výsledek ve výši celkem  1 646 136,38 Kč
  z toho transferový podíl 1 397 153,00 Kč

 Výsledek z doplňkové činnosti má následující strukturu celkem  139 852,37 Kč
  z toho: polygrafická výroba 103 208,48 Kč
               realitní činnost – pronájmy 60 566,45 Kč
               rekvalifikace 79 285,92 Kč

 Výnosy z roku 2020 jsou o cca 13 tisíc nižší než v roce 2019.
 Tyto prostředky jsou na základě rozhodnutí zřizovatele určeny jako příděl do fondů, a to především do 
 fondu rezervního a do fondu odměn.

Výsledek hospodaření za rok 2019

Výsledek hospodaření         

– z hlavní činnosti          1 646 136,38  

– z jiné činnosti             139 852,37

Celkem skutečnost VH k 31. 12. 2020 před zdaněním (dle Výkazu zisku a ztrát)       1 785 988,75

Předpokládané zdanění celkem 0

Celkem po zdanění (zisk +, ztráta -)       1 785 988,75

VH k rozdělení do fondů             388 835,75

Transferový podíl          1 397 153,00
Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku roku 2020 a zřizovatelem schválený příděl 
do fondů  

Fond Stav  
k 1. 1. 2020

Stav  
k 31. 12. 2020

Návrh – příděl 
ze zlepš. VH
roku 2020

Schválený příděl
ze zlepš. VH 
roku 2020

sl. 1 sl. 2 sl. 3

Fond rezervní 1 335 340,35 2 000 957,40 378 835,75 421 876,11

Fond investiční 655 436,20 655 436,20 XXX XXX

Fond odměn 4 948,00 4 948,00 10 000 25 000

FKSP 336 969,15 336 969,15 XXX XXX

CELKEM 2 332 693,70 2 332 693,70



23

 Tvorba hospodářského výsledku

 1. Hlavní činnost

 1.1 Náklady hlavní činnosti – rozbor nákladů jako celku 
 Účet 501 Spotřeba materiálu – skutečná spotřeba na tomto účtu je proti SR o cca 2 tis. nižší, ve srovnání 
se skutečností MR je o cca 10 tis. nižší, zde se odráží pandemie, byly nižší výdaje na náklady na cvičné práce  na OV

 Účet 502 Spotřeba energií – skutečná spotřeba na tomto účtu je proti SR o cca 91 tis. nižší, ve srovnání se 
skutečností MR je o cca 57 tis. nižší, zde se odráží pandemie, nižší spotřeba vody, tepla, el.energie

 Účet 511 Opravy a udržování – skutečná spotřeba na tomto účtu je proti SR o cca 60 tis. vyšší, ve srovnání 
se skutečností MR je o cca 178 tis. nižší,
 komentář: v roce 2020 bylo vynaloženo celkem 370 tis. – (153 tis. drobné opravy, vodo, topo, malování, 67 
tis. oprava strojů a 150 tis. demolice). Finanční zdroje byly provozní, IF a příspěvek od zřizovatele UZ 00010. 

 Účet 512 Cestovné – skutečná spotřeba na tomto účtu je proti SR o  cca 43 tis. nižší ve srovnání se 
skutečností MR je o cca 200 tis. nižší, zde se odráží pandemie, nerealizovaly projekty (šablony,  …), soutěže, aktivity 
spojené s výkonem hlavní činnosti  

 Účet 518 Ostatní – skutečná spotřeba na tomto účtu je proti SR o cca 61 tis. nižší, ve srovnání se skutečností 
MR je o cca 243 tis. nižší, zde se odráží pandemie, nerealizovaly projekty (šablony, …), soutěže, aktivity spojené 
s výkonem hlavní činnosti

 Účet 5180586 – jsme v roce 2020 použily na účtování ostatních služeb z projektu financovaného z MŠMT 
„Šablony II“, což nemá vazbu na KIDSOK, a proto tyto náklady budou v následujících letech účtovány na 5180655   

 Účet 521 Mzdové náklady – skutečná spotřeba na tomto účtu je proti SR o cca 2 791 tis. vyšší, ve srovnání 
se skutečností MR je o cca 2 731 tis. vyšší, v tom jsou prostředky projektu, podpůrných opatření, FO a dorovnání   

 Účet 549 Ostatní náklady – skutečná spotřeba na tomto účtu je proti SR o cca 72 tis. nižší, ve srovnání se 
skutečností MR je o cca 112 tis. nižší, v tomto roce sehrál svou roli odvod na politiku zaměstnanosti a promítá se 
zde vyúčtování neuplatněného odpočtu DPH

 Účet 551 Odpisy – skutečná spotřeba na tomto účtu je proti SR o cca 42 tis. vyšší, ve srovnání se skutečností 
MR je o cca 113 tis. nižší vzhledem k tomu, že nebyla nižší investiční činnost 

 Účet 558 Drobný dlouhodobý majetek – skutečná spotřeba na tomto účtu je proti SR o cca 282 tis. vyšší, 
ve srovnání se skutečností MR je o cca 359 tis. vyšší a zde se odráží vliv probíhajícího projektu  
 1.2. Výnosy hlavní činnosti

 1.2.1 Dotace z rozpočtu MŠMT

 Dotace: Přímé náklady na vzdělávání UZ 33 353   28 455 832 Kč
  z toho:  platy                  20 717 270 Kč
   odvody               7 439 120  Kč
   OON               103 004  Kč
   přímé ONIV          196 438 Kč

 Z přímých ONIV byly pokryty náklady za náhrady nemocenských dávek (účet 521) ve výši 39 916 Kč, 
 náklady na další vzdělávání pracovníků a zdravotní prohlídky (účet 527) ve výši 
 34 003,90 Kč, maturity (účet 549) ve výši 26 154 Kč, cestovné (účet 512) ve výši 11 794,10 Kč 
 a zákonné pojistné (účet 525) 84 570 Kč,  

 Dotace: Podpora financování přímé ped. činnosti - UZ 33 079          131 607 Kč
  z toho:  platy       96 912 Kč
   odvody               34 695 Kč
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 1.2.2 Příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje

 dotace na nepřímé náklady od zřizovatele     5 415 755 Kč
  z toho:  příspěvek na provoz UZ 00300 3 207 157 Kč
   příspěvek na odpisy UZ 00302      2 050 078 Kč
   příspěvek UZ 00301 8 843  Kč
   příspěvek UZ 00010 149 677  Kč

  Příspěvek na provoz UZ 00300 v roce 2020 byl během roku snížen o 158 843 Kč, (150 000 Kč organizaci odebrá-
no a částka 8 843Kč byla z rozpočtu vyčleněna na odvod SP a ZP z vyplacené odměny z FO pod UZ 00301. 

 Z příspěvku na provozu bylo hrazeno:
  Spotřeba materiálu 316 tis. – (účet 501) – (knihy, časopisy 23 tis., „E“ předměty 5 tis., léky 2 tis, kancelářské 

potřeby pro provoz 39 tis., cvičné práce 7 tis., drobný materiál na opravy 75 tis., PHM 9 tis., propagační 
materiály 2 tis., čistící prostředky 112 tis., respirátory 25 tis., čipy 5 tis.) 

 Energie 979 tis. (účet 502) – (teplo 471 tis, energie 250 tis, voda 258 tis.)
 Opravy 370 tis. (účet 511) – (oprava strojů 61 tis., auta 6 tis., nemovitosti 303 tis.)
  Služby 1232 tis. (účet 518) – (poštovné 12 tis., internet 51 tis., poplatky bance 18 tis., nájemné 18 tis., 

dovoz obědů 26 tis., poradenství 48 tis., pevné linky a  mobily 60 tis., revize 26 tis., komunální odpad  
62 tis., IT zpracování dat 434 tis., leasing 101 tis., nábory 25 tis., servis kopírek 71 tis., zdravotní prohlídky  
1 tis., kooperace 27 tis., náklady z šablon a LŽV)

  168 tis. ostatní náklady na činnost (účet 549) – (ZPS 38 tis, vyúčtování DPH 93 tis, maturity + ost. 37 tis.)
  752 tis. majetek (účet 558) – (100 tis. stojan, čtečka, kamera, záložní zdroj, 5 tis. nářadí, 272 tis. nábytek,  

82 licence, 293 tis vybavení z projektu).

 1.2.3 Dotace od jiných poskytovatelů

 Dotace od Statutárního města Olomouc
  Statutární město Olomouc poskytlo dotaci ve výši 7 000 Kč na zajištění účasti žáků školy na grafické 

soutěži v Krakowě, ale vzhledem k pandemií se akce nekonala a dotace byla celá vrácena.

 Dotace OPV
  Prostřednictvím MŠMT, projekt „Šablony II“, škola dosáhla na finanční prostředky ve výši 1 161 811 Kč, 

které byly rozfázovány na dva roky, ale vzhledem k pandemické situaci je projekt prodloužen až do roku 
2022. Nevyčerpané finanční prostředky jsou převedeny do rezervního fondu.

 1.2.4 Výnosy z vlastní činnosti a ostatní výnosy   

 Výnosy jsou složeny z příjmů:
  Tržby z prodeje služeb (účet 602) – jedná tržby za produktivní práci žáků – 26 tis, lyžařský výcvik – 161 tis, 

38 tis. – prodej ISIC karet
 Výnosy z prodeje hmotného majetku – 6 tis.

  Ostatní výnosy účet 649 – účet organizace použila pro příjem finančních prostředků ze sběru cca 4 tis., 
dary (respirátory) 25 tis.

 1.3 Výsledek hospodaření v hlavní činnosti

 Škola vykazuje ke dni 31. 12. 2020 hospodářský výsledek ve výši celkem 1 646 136,38 Kč
  z toho transferový podíl         1 397 153,00 Kč

 Hospodářský výsledek v hlavní činnosti je nižší než v roce 2019, a to o cca 38 tis. Kč. Nicméně ke kladnému 
výsledku jsme dospěli úspornými opatřeními a zapojením organizace do projektu „Šablony II“, který nám pomáhá 
hradit náklady jinak hrazené z  provozních prostředků. Ušetřené prostředky z  provozu, spolu s  kladným HV 
z doplňkové činnosti, plánujeme převést do RF a následně se souhlasem zřizovatele použít i do IF.

 2. Doplňková činnost

 Škola vykazuje ke dni 31. 12. 2020 hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši celkem
    139 852,37 Kč 
  z toho:  polygrafická výroba  60 566,45 Kč  
   realitní činnost – pronájmy 79 285,92  Kč 
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 HV roku 2020 je o cca 136 tisíc nižší než v roce 2019. Do výsledku hospodaření se promítá několik faktorů, 
jedná se o ukončení pronájmů v souvislosti s modernizací školy (stěhování kanceláří ekonomického úseku do 
nových prostor) a v neposlední řadě i vliv pandemie.
 Obě doplňkové činnosti jsou ziskové a jsou stále pro naši školu zajímavým přínosem, který nám v dalších 
letech umožňuje rozvoj. Nezanedbatelný přínos má DČ i pro výuku polygrafie. 

 Metodika klíčování nákladů doplňkové činnosti.
 Polygrafická výroba, rekvalifikace a realitní činnost 
 V  případech, kdy nelze fyzicky oddělit náklady vynakládané na doplňkovou činnost od nákladů 
vynakládaných na hlavní činnost, jde pak o náklady společné a  jsou tudíž těžko co do jejich výše rozlišitelné, 
pak je dovoleno tyto náklady klíčovat dle zpracované vnitřní směrnice. Jedná se zejména o spotřebu elektřiny 
a plynu, nájemné, vodné, stočné, telefonní poplatky, odpisy dlouhodobého hmotného majetku, opravy strojů, 
nákup ostatního režijního tiskového materiálu apod. V  naší organizaci se používá pro rozčlenění nákladů na 
hlavní a doplňkovou činnost střediskové hospodaření a soustava „klíčů“ dle jednotlivých druhů nákladů. Metoda 
podává přesnější obraz o nákladech a jejich rozpočítání do jednotlivých doplňkových činností.  

 Polygrafická činnost
 Základem DČ je činnost polygrafická, která slouží i k názorné výuce žáků a dotváření teoretické výuky 
v odborných předmětech.

 Realitní činnost – pronájmy
 V areálu na Střední novosadské 87/53, kde má naše škola učebny pro výuku, je zlomek prostor pronajatý 
pěti firmám. 
 Převážná část prací v doplňkové činnosti je zajišťovaná přes dohody o činnosti bez odvodů, jen úklid 
a  závěrečné zpracování při polygrafické výrobě je zajištěno kmenovými zaměstnanci a  náklady jsou přesně 
děleny mezi HLČ a DČ. 
 Závěrem lze konstatovat, že hospodářský výsledek z DČ za rok 2020 je kladný, ale nižší. 
 I přes tuto skutečnost lze říci, že doplňková činnost je přínosem pro další rozvoj hlavní činnosti. 

 2.1 Náklady DČ

 Účet 501 Spotřeba materiálu – skutečná spotřeba na tomto účtu je proti SR o cca 23 tis. nižší, ve srovnání 
se skutečností MR je o cca 26 tis. Přes nepatrné restrikce v souvislosti s covidem byl zájem o DČ ze stran zákazníků 
nižší v souvislosti s pandemii 
 Účet 502 Spotřeba energií – skutečná spotřeba na tomto účtu je proti SR o cca 4 tis. nižší, ve srovnání se 
skutečností MR je o cca 3 tis. nižší 
 Účet 511 Opravy a udržování – skutečná spotřeba na tomto účtu je proti SR o cca 5 tis. vyšší, ve srovnání 
se skutečností MR je o cca 2,5 tis. vyšší 
 Účet 518 Ostatní – skutečná spotřeba na tomto účtu je o cca 3 tis. nižší  
 Účty 521,524,525, 527 – Celkové mzdové náklady – skutečná spotřeba na těchto účte je proti SR o cca 17 
tis. nižší, ve srovnání se skutečností MR je o cca 32 tis. nižší z důvodu menší potřeby grafiky v polygrafické výrobě, 
vlivem celospolečenské situace v daném roce
 Účty výnosové 601, 602, 603 – vykazují skutečné tržby proti plánu o cca 2 tis. nižší a proti skutečnosti MR 
cca 200 tis. Kč

 3. Peněžní fondy 
 Fond investiční (tab. 2.1.)
 K 31. 12. 2020 škola vykazuje účetní zůstatek investičního fondu ve výši 139 496,01 Kč. Během roku byl 
posílen IF převodem z RF částkou 494 tis., což bylo použito na financování plánovaných investic i malých oprav.
 V IF je provedeno čerpání na základě nálezu kontroly z KÚ, která proběhla v říjnu roku 2020. V roce 7/2019 
organizace provedla technické zhodnocení serveru, provedla záznam na kartě majetku, ale neproúčtovala vyna-
ložené prostředky přes investiční fond, což bylo předmětem nálezu. Oprava byla provedena v době kontroly, t.j. 
ve 4. čtvrtletí 2020. 

 Fond odměn (tab. 2.2.) 
 K 31. 12. 2020 škola vykazuje účetní zůstatek fondu odměn ve výši 5 248 Kč. Tento zůstatek je finančně 
krytý na účtu 241 Běžný účet.
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 Do fondu byl realizován příděl z HV roku 2019 ve výši 25 tisíc.
 Finanční prostředky byly na pokyn zřizovatele použity na výplatu odměny statutárnímu zástupci PO.

 Fond kulturních a sociálních potřeb (tab. 2.3. FKSP)
 K 31. 12. 2020 škola vykazuje účetní zůstatek FKSP ve výši 497 438,57 Kč
 Fond by tvořen základním přídělem za rok 2019, který byl čerpán na příspěvky na penzijní připojištění, na 
rekreaci, na obědy, na kulturu a další akce dle schváleného plánu.  
 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (tab. 2.4.)
 K  31. 12. 2020 škola vykazuje účetní zůstatek rezervního fondu, tvořeného ze zlepšeného výsledku 
hospodaření, účet 413, ve výši 1 148 042,46 Kč. Během roku byla část finanční prostředků z RF přesunuta do IF se 
souhlasem zřizovatele.  

 Rezervní fond z ostatních titulů (tab. 2.5.)
 K 31. 12. 2020 škola vykazuje účetní zůstatek rezervního fondu z ostatních titulů ve výši 852 913,94 Kč a je 
složen z nevyčerpaných prostředků dotace OPV a daru z minulých let.

 4. Zaměstnanci

 4.1 Stav zaměstnanců
 Stav zaměstnanců k 1. 1. 2020 byl 44 fyzických osob: 
 Úvazky pedagogů činí 32,92 a nepedagogů 9,31.
 Během roku byl rozvázán jeden pracovní poměr a došlo k uzavření dvou nových pracovních poměrů.
 K 31. 12. 2020 je stav zaměstnanců 45 fyzických osob, z toho: pedagogů 34 a nepedagogů 10.
 Limit zaměstnanců nebyl překročen. 
 Z doplňkové činnosti je hrazen úvazek 0,875 pro dvě fyzické osoby.

 4.2 Zajišťování nepedagogických služeb
 Způsob zajištění úklidových služeb:
  Úklid v prostorách školy je zajištěn vlastními zaměstnanci. V budově školy na Střední novosadské 87/53 

zajišťují úklid 3 uklízečky. Výměra plochy k úklidu je 4 370,36 m2.
 Externí služby jsou zajišťovány smluvně, případně na základě jednorázové objednávky (viz. níže)
  Internet 51 tis. Kč, poštovné 11 tis. Kč, telekomunikace 33 tis. Kč, mobilní operátor 27 tis. Propagace školy 

24 tis., odvoz odpadu (bio, komunál, nebezpečný) 62 tis. Kč, dovoz stravy 25 tis. Kč, výměna zátěžových 
koberců 7 tis. Kč, softwarové služby (správa, upgrade a licence) 434 tis, leasing 108 tis. Kč, čištění kanalizace 
8 tis. Kč, deratizace 10 tis., daňové poradenství 48 tis. Kč, servis strojů16 tis.                                   

 Kopírovací služby jsou zajišťovány smluvně, roční náklad činí cca 71 tis. Kč.

 5. Stav pohledávek a závazků
 Nesplacené pohledávky k 31. 12. 2020
 Evidujeme pohledávky ve výši 155 527 Kč.
 dobytné – 76 747 Kč
 –   z toho – 25 080 Kč, kde byl vydán exekuční příkaz. Dlužník ovšem je důchodce, 

a tak náš nárok zaevidovala ČSSZ s tím, že jsme jako věřitelé v pořadí.
 –   z toho – 51 667 Kč, vydán exekuční příkaz
 nedobytné – 78 780 Kč
 Pohledávky jsou převedeny na podrozvahové účty, dle pravidel pro PO.

 6. Hospodaření s majetkem
  Organizace hospodaří s předaným majetkem na základě Zřizovací listiny (pozemky a stavby), dále pak 

s dlouhodobým hmotným majetkem a drobným hmotným majetkem. 
  Každoročně na Příkaz ředitele se provádí inventarizace, která proběhla v období 3. 11. 2020 do 4. 2. 2021 

a nebylo zjištěno rozdílů.

 7. Výsledky kontrol 
  ČSSZ – provedeno 24. 8. 2020 – kontrolované období 1. 11. 2017–31. 7. 2020 – bez nálezu KÚ, provedeno 

22.10.–11.11. 2020, nález – porušení rozpočtové kázně v  oblasti proúčtování na IF, oprava v  průběhu 
kontroly a následně žádost na KÚ o prominutí odvodu.
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 8. Ostatní
 Počet účetních položek je 7968, zapsaných v účetním deníku. 
 Příspěvková organizace účtuje v účetní software POHODA fy Stormware s.r.o. Jihlava.
 Mzdy zpracovává v programu PERM 3 fy Kvasar s.r.o. Zlín.
 Jednotka účtuje zásoby způsobem A. 
 Způsob zajištění stravování vlastních zaměstnanců
  Škola má výdejnu stravy zařazenou v síti škol, do které se strava dováží ze Střední školy polytechnické 

Olomouc. Cena celého obědu v roce 2020 byla 63 Kč   
  Další vzdělávání pedagogických pracovníků hrazených z přímých nákladů na vzdělávání
  V  roce 2020 činily skutečné náklady na vzdělávání zaměstnanců cca 21 tis., které byly uhrazeny 

z přímých ONIV. 
 Zhodnocení plátcovství DPH
  Od 1. 4. 2005 je škola plátcem DPH. Roční koeficient pro uplatnění nároku DPH, který se používá 

u nákupů a služeb společných pro všechny činnosti (tj. hlavní i DČ), byl v roce 2020 64 %. Tento koeficient 
se použil jako zálohový pro rok 2020 a při ročním vypořádání se zvýšil na 70 % (od r. 2011 se uvádí %). 
Nadměrný odpočet DPH činil 61 295 Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že v oblasti nákladů je plátcovství 
DPH pro naší školu přínosem. Na straně druhé je s tím spojena rozsáhlá účetní agenda, která vyžaduje 
dobrou znalost zákonných norem. 

 Časové rozlišení
 účet 381 – Náklady příštích období
  Na účet 381 byly zaúčtovány náklady typu: náklady na  prezentaci školy cca 21 tis. , update programů 

cca 104 tis, předplatné časopisů 4 tis. 
  účet 389 – Dohadné položky pasivní – byly zaúčtovány nevyfakturované dodávky tepla, elektřiny, 

telekomunikační služby, odvoz odpadu.
 účet 384 – Výnosy příštích období 
 Na účet 384 byly zaúčtovány úhrady za lyžařský výcvik žáků, který se uskuteční v roce 2021.
 účet 408 – organizace účet nepoužila

 Produktivní práce žáků
  Produktivní práce žáků je realizovaná v naší organizaci. Žáci jsou odměňováni za produktivní práci ve 

škole podle interní směrnice. Vzhledem k pandemii v  roce 2020 nebyly vyplaceny žádné prostředky 
v této oblasti. 

 Závěr
  Hospodářský výsledek jako celek je nižší proti předchozímu roku. Z  pohledu dílčích HV je v  hlavní 

činnosti patrný pokles, který 
vyvolala pandemická situace 
(zřizovatel během roku snížil 
již schválený rozpočet). 

  Finanční prostředky přidělené 
z OPV prostřednictvím MŠMT 
na projekt „Šablony II.“ 
nebyly vzhledem k pandemii 
čerpány podle plánu a termín 
ukončení byl z tohoto důvodu 
posunut. 

  HV v  DČ kopíruje reálnou 
situaci ve společnosti, a i zde 
se promítá nouzový stav. 

  Doplňková činnost pro nás 
nadále zůstává důležitou 
součástí výukového procesu 
a  hodláme v  ní pokračovat, 
jen co situace dovolí.
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20.   Údaje o zapojení školy do rozvojových 
a mezinárodních programů

 Probíhá udržitelnost projektu IROP, který byl ukončen k 31.12.2018 a června 2024 běží jeho pětiletá udr-
žitelnost. První a druhý rok udržitelnosti nebyl realizován z důvodu vyhlášení karantény v souvislosti s Covid 19.

 Další aktivitou naší školy v oblasti realizace evropských projektů je naplňování cílů ŠAP 1 a ŠAP 2, který 
vychází z KAP zpracovaného Olomouckým krajem, a to i prostřednictvím projektu IKAP, kde je naše škola zapo-
jená jako spolupracující škola. Tento projekt je zaměřen především na učitele, kteří si prostřednictvím sdílení 
zkušeností a společnými akcemi s učiteli z jiných škol předávají své zkušenosti z pedagogického procesu. 

 Naše škola se účastní také projektu Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKA-
POK II), ve kterém jsme partnerskou školou ART ECON – Střední škola, s.r.o. Projekt navazuje klíčovými aktivi-
tami KA1-3 na projekt „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“ (IKAP I), r. 
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375, realizovaný v období 1. 11. 2018 – 31. 10. 2020 partnerem s finančním 
příspěvkem – Centrem uznávání a  celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK). Předmětem projektu je 
podpora intervencí naplánovaných v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na ob-
dobí 2019-2021 vedoucích ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území Olomouckého kraje 
prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Cílem projektu je 
naplnění vybraných priorit tohoto plánu. V rámci projektu také úzce spolupracujeme se ZŠ Řezníčkova, Olo-
mouc a to v rámci kroužku fotograficko-výtvarné dílny na naší škole.  Termín realizace projektu je od 1. 1. 2021 
do 30. 11. 2023.

 ERASMUS – Žádost skončila v seznamu náhradníků z důvodu nedostatku financí. Mezi pozitivní stránky 
žádosti bylo zařazeno například pěkné využití možností a dovedností zprostředkovatelské organizace, kvalit-
ně připravené oblasti diseminace či vysoká relevance podpořená dobrým partnerstvím. Žádosti bylo vyčteno 
například slabé využití moderních komunikačních nástrojů, drobné nedostatky ve formálním zpracování či 
struktura pojetí v rámci Evropského plánu rozvoje

 Naše škola je zapojena v  do komunity škol v  Evropě prostřednictvím vzdělávacího portálu eTwi-
nning. Iniciativa eTwinning je otevřena všem typům mateřských, základních a středních škol. Jedinou pod-
mínkou je, aby škola byla uvedena v rejstříku škol, který zveřejňuje MŠMT. Nejde o dotační typ vzdělávacího 
programu, jaké existují v rámci Evropské unie – nemá vymezená kritéria účasti ani termíny pro zapojení či 
předkládání projektů. eTwinning je službou, která tvoří rámec pro mezinárodní spolupráci škol, které mohou 
jednoduchým způsobem navazovat partnerství a realizovat takovou aktivitu (mezinárodní vzdělávací pro-
jekt), kterou ony považují za užitečnou, kde si samy určí začátek a konec spolupráce s partnerskými školami. 
Ve školním roce 2020/2021 nebyly na naší škole z důvodu nejisté epidemické situace realizovány žádné pro-
jekty v portálu eTwinning.

 Podpora žáků a pedagogů Střední školy polygrafické Olomouc, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_
065/0016305. Datum zahájení realizace projektu 1. 1. 2020, datum ukončení projektu 31. 12. 2021. V březnu 
2021 byla doba trvání, z důvodu uzavření škol, prodloužena na 30 měsíců do 30. 6. 2022. Od ledna 2020 zahá-
jena šablona 2.III_20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem,  personální šablona 2.III_6 Školní 
kariérový poradce. Od února 2020 šablona 2.III_5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele. Během uza-
vření školy na začátku roku 2021 někteří pedagogové absolvovali on-line semináře šablony 2.III_7 Vzdělávání 
pedagogických pracovníků SŠ: výukový program Rozvoj podnikavosti a zásady soukromého podnikání – Hana 
Jandová, Mgr. Leona Zezulová, Mgr. Martin Janík a Ing. Martin Palík; výukový program Projektová výuka – 
Mgr. Petra Skopalová, Ph.D.; výukový program Osobnostně-sociální rozvoj – Mgr. Andrea Bartíková, Mgr. Dita 
Chlupová, Mgr. Michaela Rollerová, Mgr. Jana Zahradníková, Hana Jandová, Mgr. Hana Schwarzová, Mgr. Petra 
Skopalová, Ph.D., Mgr. Radek Hrubý, Mgr. Dominik Tyl; výukový program Čtenářská gramotnost – Mgr. Andrea 
Bartíková, Blanka Plošticová, Jaroslava Slavíková a Filip Polák. Šablona 2.III_20 Doučování žáků SŠ ohrožených 
školním neúspěchem na jaře 2021 probíhala distančně. Během srpna 2021 Mgr. Dominik Tyl absolvoval šablo-
nu 2.III_16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů.
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21.  Spolupráce s partnery školy
 V  uplynulém školním roce jsme společně se zřizovatelem školy, Olomouckým krajem, jednak 
spolupracovali při tvorbě a realizaci projektů financovaných z prostředků Evropské unie (viz. bod 20) a jednak 
společně řešili běžnou agendu školy. 

 Další významná oblast spolupráce probíhala mezi školou a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 
kde jsme získali prostředky z programu – Šablony pro SŠ a VOŠ II, o němž je pojednáno výše. Důležitým partnerem 
školy je i  Statutární město Olomouc, kde se naše škola již několik let úspěšně zapojuje do grantového systému 
města. Ve školním roce 2020/2021 jsme získali finanční grant od města, a  to na zajištění účasti našich žáků na 
mezinárodní odborné grafické soutěži v polském Krakowě, bohužel se vyhodnocení soutěže a setkání účastníků 
nekonalo z důvodů pandemie, proto byla celá finanční částka vrácena na účet města.  

 Dalším významným partnerem naší školy je Centrum učení Olomouckého kraje, jehož je naše škola 
členem a s nímž spolupracujeme jak na řešení projektů financovaných z prostředků Evropské unie, tak společně 
řešíme problematiku odborného vzdělávání žáků i dospělých na školách zřizovaných Olomouckým krajem. Ve 
školním roce 2020/2021 se činnost CUOKu zaměřila zejména na řešení problematiky KAP/ŠAP prostřednictvím 
realizace projektu IKAP II. Bohužel další aktivity byly rovněž ovlivněny pandemií, proto se konaly v omezené 
míře a s využitím IT technologií.

 Škola spolupracuje i se školskou radou, která se schází na pravidelných zasedáních dvakrát do roka. 
Školská rada je pravidelně informována o  všech důležitých aktivitách naší školy, a  tak jako v  předchozích 
letech nebyla ze strany ŠR vznesena k  činnosti školy žádná připomínka. Funkční období ŠR bylo z  důvodů 
pandemie prodlouženo až do července 2021, od nového školního roku 2021/2022 bude školská rada pracovat 
v inovovaném složení.

 Partnerem pro vedení školy je již tradičně školní parlament složený ze zástupců žáků jednotlivých tříd. 
Od něho škola získává důležité zpětnovazební podněty k provozním i výukovým záležitostem ve škole, které 
jsou pak předmětem dalšího projednávání a řešení. V uplynulém školním roce se parlament nesešel z důvodů 
omezení výuky. Činnost ŠP bude obnovena v novém školním roce. 

 Od školního roku 2012/2013 je Střední škola polygrafická fakultní školou Přírodovědecké fakulty 
UP Olomouc, s níž naše škola uzavřela smlouvu o partnerství a spolupráci. Ve školním roce 2020/21 jsme se 
snažili tuto spolupráci upevňovat, ale bohužel epidemiologická situace (COVID 19) nám nedovolila zúčastnit 
se řady akcí. 

 Spolupráce s podnikatelskými subjekty probíhala na úrovni získávání zpětné vazby (aktuální potřeby 
zaměstnavatelské sféry, nastupující trendy v oboru, nastavení aktuálních ŠVP), dále zapojování partnerů při 
realizaci náborových aktivit školy a v nemalé míře se nám podařilo rozvinout i oblast DVPP pro učitele odborných 
předmětů a odborného výcviku (týdenní stáže pro učitele ve firmách, nabídky odborných školení). Od školního 
roku 2019/2020 pracuje při naší škole poradní sbor ředitelky školy, který je složený ze zástupců firem. Oblasti 
spolupráce se odehrávají v  rovině vzájemných návštěv, exkurzí pro žáky, účastí zástupců firem v projektech 
školy, připomínkováním strategických dokumentů školy a také účastí zástupců firem u maturitních zkoušek. Ve 
spolupráci chceme pokračovat a slibujeme si i její prohloubení. 

 Důležitými zprostředkovateli aktivní spolupráce s firmami jsou podnikatelské svazy, a to zejména SPP 
a Obalářský syndikát SYBA, díky nimž se spolupráce mezi školami a firmami stále zlepšuje (nabídky školení ve 
firmách, pozvánky na odborné semináře a akce apod.). Odborná témata jsou pak řešena na školské komisi při 
SPP, což je rovněž významný partner školy. Na valných hromadách se projednávají zejména otázky odborné 
přípravy žáků polygrafických škol a rovněž je zde vyvíjena vzdělávací a přednášková činnost. I  tato činnost 
byla částečně ovlivněna pandemickou situací, naše škola se bude i  v  dalším období zapojovat do všech 
nabízených aktivit. 

 Od školního roku 2017/2018 máme uzavřeno partnerství se školou v Tampere, v tomto školním roce 
se bohužel žádné aktivity neuskutečnily. O  to více jsme spolupracovali se školou v  Krakowě, s  níž máme 
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velmi dobré vztahy, viz. výše, a  také jsme rozvíjeli spolupráci se školou v Bratislavě. Všechny aktivity však 
byly poznamenány pandemickou situací, nicméně v  dalším období jsme připraveni v  těchto aktivitách 
pokračovat. 

 Velmi si ceníme partnerství se školou ve Štětí, kde se pravidelně zapojujeme do jejich aktivit, a to jak pro 
žáky, tak pro učitele. Zkušenosti nabyté při odborných stážích a pobytech jsou pro nás velmi cenné, neboť tato 
škola má dlouhou tradici ve výuce oboru Obalová technika a může nám předat mnohé své zkušenosti. Spolupráce 
v uplynulém roce se bohužel nerealizovala opět z důvodů pandemie, kontakty však trvají nadále. 

 Od 1. 1. 2017 je naše škola členem Okresní hospodářské komory se sídlem v  Olomouci. Členství 
v  OHK dává škole možnost užšího propojení s  podnikatelskou sférou, škola získává informace o  důležitých 
rozhodnutích HK ve věci vzdělávání a odborné přípravy budoucích zaměstnanců, může se zapojit do diskuze 
k návrhům zákonů, které mají vliv na přípravu odborníků pro praxi, je zvána na odborné konference a může se 
zapojit do všech procesů, které se na platformě OHK odehrávají. Členství v OHK je pro školu přínosné.

 V Olomouci dne 27. 9. 2021

. . . . . . . . . . ………………………….
PhDr. Marcela Hanáková

ředitelka školy
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 Digitální fotografie

Práce žáků 4. ročníků

Jakub Pelíšek / 4. A
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 Digitální fotografie

Práce žáků 4. ročníků

Pavel Kořínek / 4. A
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