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1 Základní údaje o škole 
 
 

Název školy 
Soukromá střední škola podnikatelská – Altman, s. r. o., Jičín,Na 

Tobolce 389 

Adresa Na Tobolce 389, Jičín 

WWW stránky www.sposka.cz 

E-mail kancelar@sposka.cz 

Zřizovatel Soukromá střední škola podnikatelská – Altman, s. r. o. 

Ředitel školy Mgr. Renata Motyčková, Cidlina 32 

Jednatel Mgr. Renata Motyčková 

Zřízení školy 

1. 9. 1994 – Akademie J. A. Komenského 
1. 7. 1997 – Soukromá střední podnikatelská škola – ALTMAN, s. r. o. 
změna názvu: 
1. 9. 2007 – Soukromá střední škola podnikatelská – ALTMAN, s. r. o. 

Zařazení školy 
do sítě škol 

  1. 9. 1994 - č. j. 15 341/94 – 60 
  17. 6. 1996 - č. j. 15 291/96 - 60 
  2. 4. 2007 – č. j. 9497/2007 – 21 
  1. 7. 1997 - č. j. 23 399/ 97- 60 
  1. 9. 2006 -  č. j. 20159/2006 - 21 
  1. 9. 2007 – č. j. 20381/2006 – 7 
  1. 9. 2007 – č. j. 27777/2006 – 21 
  1. 9. 2007 – č. j. 3389/2007 – 5 
  1. 9. 2008 – č. j. 288/2008 – 6 
  1. 9. 2008 – č. j. 1851/2008 – 21 
  1. 9. 2009 – č. j. 1936/2009-21 
  1. 9. 2010 – č. j. 28 160/2009-21 
  1. 9. 2016 – č. j. 46662/2015-2 

Právní forma Společnost s ručením omezením 

Kapacita školy 320 žáků 

IČ 25270044 

  
 

 

1. 1 Školská rada 
 

Školská rada na Soukromé střední škole podnikatelské – ALTMAN, s. r. o. je tříčlenná.  
Mgr. Ladislav Spousta byl zvolen předsedou. 
 

Člen Jmenován za Jméno a příjmení člena 

1 zřizovatele Ing. Lenka Šulcová 

2 pedagogické pracovníky Mgr. Ladislav Spousta 

3 zákonné zástupce žáků či za žáky Milan Šandor 
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2 Obory vzdělání 

 
Dle rozhodnutí o zařazení školy do sítě je škola oprávněna vyučovat studijní obory: 

 

Studijní obor Forma studia 

63- 41- M/01  Ekonomika a podnikání   

 Firemní management 

 Management cestovního ruchu 

 Finanční management 

 Právní management 

4leté denní 

 
64-41-L/51 Podnikání 

 Firemní management 

 Management cestovního ruchu 

 Finanční management 

 Právní management 
 

 
2leté denní nástavbové 
3leté dálkové nástavbové 

 
63- 41- M/01  Ekonomika a podnikání   

 Firemní management 

 Management cestovního ruchu 

 Finanční management 

 Právní management 
 

 
 
zkrácené (pomaturitní) 
1 leté denní 

 

3 Personální zabezpečení 

3. 1 Základní přehled 
 

Jméno 
pracovníka 

Pracovní 
zařazení 

Pedagogická a odborná kvalifikace 

Mgr. Renata Motyčková ředitelka EKC, MN, MK VŠ JAK Praha 

RNDr. Lenka Císařová zástupce MAT, FYZ MFF-UK Praha 

František Dědeček učitel VYT Gymnázium Jičín 

Mgr. Helena Háková učitelka CJ, AJ, speciální 
pedagogika 

Slezská univerzita Opava, UJAK 
Praha, SZŠ MB, PF HK 

Mgr. Kateřina Jandová učitelka BI, ZEM, Geografie UK Brno 

Ing. Jaroslava Pivrncová učitelka UCE, EKO VŠE Praha, DPS 

Mgr. Věra Štěchová učitelka AJ, FG MU Praha, U Pardubice 

Mgr. Ladislav Spousta učitel PRA,OBN PF Hradec Králové 

Mgr. Pavel Šikýř učitel FYZ, ZT PF Hradec Králové 

Ing. Lenka Šulcová učitelka EKC, MK, MN VŠST, DPS 

Mgr. Simona Tahalová učitelka DEJ, NJ TU Liberec 

Jana Chrtková asistentka  Gymnázium Jičín 

Monika Hlaváčová učitelka Dopravní výchova, TV Gymnázium Jičín 

Alena Ouhrabková uklízečka  ISŠ Lomnice  
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Výchovný poradce 

pro pedagogicko-psychologickou oblast Mgr. Helena Háková 

pro sociálně – právní ochranu dětí Mgr. Ladislav Spousta 

karierový poradce Ing. Lenka Šulcová 

speciální pedagog Mgr. Helena Háková 

 
        
Od školního roku 2013/2014 má škola svého školního zdravotníka, který je účasten po celou dobu 
vyučování. Tuto funkci vykonává Mgr. Helena Háková, která vystudovala studijní obor Všeobecná 
zdravotní sestra. 

 
 

4 Přijímací řízení 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 

Forma studia 
1. kolo 2. kolo    přijato 

celkem  
(k 31.8.2022) 

 přihlášeno   přijato přihlášeno  přijato 

Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

Denní  24 22 16 14 41 

Denní (individuální 
studium) 

0 0 0 0 1 

Denní zkrácené studium 
(pomaturitní) 

 25 

Obor: 64-41-L/51 Podnikání 

Denní 14 14 3 3 21 

Dálkové 0 0 8 8 11 

 
Po 2. kole byla vyhlášena ještě další kola přijímacího řízení, která probíhala průběžně až do 31. 8. 
2022. 

5 Naplňování cílů ŠVP 
 

Výuka ve školním roce 2021/2022 se rozběhla hned v září velmi rychlým tempem. První týdny 

jsme se zaměřili na zopakování látky z minulého školního roku, vyrovnání rozdílů ve vědomostech, 

které žáci přes prázdniny zapomněli. 

 

Hlavně v odborných předmětech jsme v prvních měsících výuky preferovali učivo, které je potřeba 

probrat prezenčně, jako například praktickou část maturitní zkoušky-Analýzu korporace. 

 

Bohužel i tento školní rok 2021/22 byl poznamenaný onemocněním COVID. Podzimní měsíce 

probíhaly ve znamení střídání prezenční výuky a distanční výuky, popřípadě i kombinace distanční 

a prezenční výuky, dle absence studentů ve třídách (byla-li absence vyšší – i pod předepsanou 
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hranicí, zajistili jsme možnost připojení chybějících studentů přes prostředí Google). V případě 

karantény učitele jsme též využili možnost výuky učitelem daného předmětu přes prostředí Google 

a tím jsme zajistili aprobovanou výuku kmenovým učitelem třídy, samozřejmě za dozoru 

suplujícícho pedagoga. Studenti i učitelé si tím vyzkoušeli, jaké je to stát na obou „březích“. Každý 

vyučující si již v minulém roce vytvořil zásobu materiálů (prezentace, videa, pracovní listy, kvízy) 

vhodných pro využití jak při distanční, tak i při prezenční výuce, které i v kombinované výuce 

mohli využívat, což vedlo i k osobitější výuce každého pedagoga.  

 

Zkouškové období proběhlo v prvním i druhém pololetí pro studenty denního studia prezenčně. 

Studenti dálkového studia měli možnost z některých předmětů skládat zkoušku online. Zavedli 

jsme nový systém pro registraci ke zkoušce - Reservanto, což studentům usnadnilo přihlašování se 

ke zkoušce a učitelé si mohli lépe naplánovat svůj denní rozvrh a v případě potřeby přímo 

komunikovat s daným studentem na základě jím zadaného telefonního čísla. 

 

Velkou váhu stále dává škola spolupráci s neziskovou organizací Junior Achievement, jejímž 

posláním je vzdělávat českou mládež na středních školách tak, aby poznala hodnotu podnikání, 

porozuměla významu tržní ekonomiky a byla dobře připravena pro svět práce. Předměty jsou 

určeny studentům středních a vyšších odborných škol. Toto studium může významně pomoci 

žákům v jejich budoucím životě. Výuka probíhá pod vedením proškoleného pracovníka a s pomocí 

moderních učebnic, e-learningové aplikace s využitím hypertextových odkazů, které vycházejí 

z amerického originálu. Ve školním roce 2021/2022 jsme aplikovali výukové programy Poznej 

svoje peníze - žáci se naučili nakládat s vlastními finančními prostředky a rozvíjeli schopnosti a 

dovednosti potřebné pro orientování se ve světě financí, a E-ekonomie, která umožňuje lépe 

porozumět podstatě hospodářských vztahů a fungování institucí a lépe se vyznat v předpokladech 

úspěšného podnikání. Program je doplněn řadou praktických aktivit, které studentům umožní 

vyzkoušet si „školu hrou“. Tak může začít jejich cesta do praxe. Zdokonalí se při ní nejen ve 

využívání počítačů a světa internetu, ale pochopí i místo podniku v systému tržního hospodářství 

a získají představu o nárocích na práci manažera a činnost podnikatele. 

 

V závěru školního roku jsme projednali, jaký dopad na znalosti žáků mělo distanční či 

kombinované vzdělávání v zimních měsících, a konstatovali jsme, že ve všech předmětech byl 

naplněn školní vzdělávací program tak, že je možné pokračovat s naplánovanou výukou. Provedli 

jsme též šetření mezi žáky, kteří se mohli  vyjádřit nejen online, ale i prezenčně. 
 
 

5. 1 Projekt – Učební styly 

 
Studijní výsledky studentů 1. ročníku za 1. pololetí školního roku 2021/2022 

 

Z dlouhodobé praxe víme, že je pro většinu studentů přestup ze základní školy na střední náročný, 

jak z pohledu studia, studijních výsledků i adaptace na nové školní prostředí, nové spolužáky i 

nové učitele. Naše škola se v rámci dobré školní atmosféry zaměřuje na udržení příjemného 

rodinného prostředí. Samozřejmostí je poskytování kvalitní a plně kompetentní výuky a 

vzdělávání.  

 

V minulých dvou letech probíhala na základních školách na základě epidemiologické situace 

distanční výuka. Bohužel jedním z jejích negativních dopadů je fakt, že se žáci přestali  
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systematicky učit a připravovat na výuku.  Tento fakt se i nadále negativně promítá do studia žáků, 

tentokrát již na středních školách. Řada žáků zvládala studium v období distanční výuky na 

základní škole s pěkným prospěchem, avšak nyní má na střední škole studijní výsledky průměrné 

až podprůměrné.  

 

Na základě studijních výsledků studentů 1. ročníku za 1. pololetí  školního roku 2021/2022 a jejich 

porovnání s výsledky studia v 9. ročníku základní školy, také po společné diskuzi s pedagogy a se 

studenty jsme se rozhodli tyto studenty podpořit ve studiu, motivovat je ke zlepšení školního 

prospěchu a také jim pomoci efektivněji zvládat proces vzdělávání na střední škole. Během výuky 

v průběhu měsíce února až května, v rámci různých předmětů, probíhal projekt „Učební styly“. 

Projekt probíhal zejména v předmětech: český jazyk a literatura, cizí jazyky, finanční gramotnost, 

základy přírodních a společenských věd. Studenti se naučili pracovat s jednotlivými učebními 

styly, mohli si vyzkoušet řadu rozmanitých aktivit, aby sami zjistili, jaké metody studia a pomůcky 

jim samotným vyhovují.  

 

Studium střední školy připravuje žáky nejen na budoucí zaměstnání, ale i na další možné studium 

na vysoké škole. Žáci si osvojují řadu kompetencí důležitých pro život a my se je snažíme vést 

zejména k samostatnosti a odpovědnosti. Tento projekt byl vypracován za účelem pomoci žákům 

při zlepšování jejich studijních výsledků, zlepšení efektivity jejich studia, odbourání stresu a 

strachu z neúspěchu při studiu, samozřejmě také za účelem motivace ke studiu. 

 

Žáci pracovali nejen s mnoha různými materiály, vyplňovali dotazníky, odpovídali na otázky, které 

jim pomohly nalézt ten správný učební styl a zejména aktivity a pomůcky, které jim pomohou při 

náročném procesu vzdělávání se. Do výuky byly zapojeny různé učební styly a jejich kombinace, 

např. podle dominujícího smyslu – zrakový, pohybový, sluchově mluvní a slovně pojmový. Při 

zjišťování preferenci učebních stylů bylo používáno  dotazníku Memletic Learning Styles 

Questionnaire Dostupné na WWW: http://memletics.com nebo http://www.learning-styles-

online.com/ - stupnice hodnocení od 0 – 20. 

 

Výpis hodnocení ve třídě 1C21 za 1. a 2. pololetí školního roku 2021/2022 

 

Předmět 1. pololetí  2. pololetí  

Anglický jazyk 2,59 2,33 
Český jazyk a literatura 3,00 2,78 
Matematika 3,35 2,83 
Zeměpis 3,65 2,72 
ZPV 3,06 2,89 
ZSV 2,71 2,61 

Celkový průměr ze všech předmětů 2,36 2,30 
 

Z tabulky je zřejmé, že v daných předmětech došlo ke zlepšení hodnocení. Sami studenti hodnotili 

celý projekt velmi pozitivně, shledali ho funkčním, jsou schopni i nadále pokračovat ve využívání 

předvedených aktivit a pomůcek. Pedagogové se shodli, že daný projekt byl pro studenty přínosem. 

 

http://www.learning-styles-online.com/
http://www.learning-styles-online.com/
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6 Výsledky vzdělávání                                                                   

6. 1 Prospěch žáků ve škole k 31. 8. 2022  
       

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospěl  
s vyznamenáním 

Prospěl 
Neprospěl či neukončil 

Celkem Opakuje 

Denní čtyřleté studium 
1 18 0 18 0 0 

2 19 2 16 1 0 

3 15 0 15 0 0 

4 8 1 7 0 0 

Denní individuální čtyřleté studium 
1 2 0 0 2 0 

2 5 0 2 3 1 

3 5 0 5 0 0 

4 3 0 3 0 0 

Nástavbové dvouleté denní studium 
1 16 2 13 1 0 

2 19 0 19 0 0 

Nástavbové tříleté dálkové studium 
1 10 0 10 0 0 

2 11 0 8 4 3 

3 5 0 5 0 0 

Zkrácené jednoleté studium 
1P21 12 2 6 4 0 

1P21I 6 0 3 0 0 

 
Počty studentů v maturitních ročnících jsou k datu 30. 6. 2022. 

6. 2 Maturitní zkoušky 
 

6. 2. 1 Organizace maturitních zkoušek 

 

Forma studia 
Termín profilové části maturitní zkoušky a ústní části 

společné MZ  

 čtyřleté denní studium 

25. 5. 2022 – 7. 6. 2022 
  8. 9. 2022 – 8. 9. 2022  

 nástavbové studium 

 zkrácené studium 

 dálkové studium 

 obhajoba maturitních prací 



Výroční zpráva o činnost školy za školní rok 2021-2022 

Soukromé střední školy podnikatelské – ALTMAN, s.r.o. 

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín 

 

Strana 8 (celkem 24) 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

       
 

Ve školním roce 2021/2022 skládali maturitní zkoušku studenti se zaměřením: firemní 
management, právní management, finanční management i management cestovního ruchu. 
 
Profilová část maturitní zkoušky se skládá z ústního složení zkoušky z profilových předmětů dle 
jednotlivých zaměření (20 maturitních témat) a obhajoby praktické části maturitní zkoušky.  
 
Maturitní práce - praktická zkouška - znamená souhrnné využití získaných vědomostí a propojení 
odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí. 

 
Žáci studující zaměření firemní management skládají ústní zkoušku z maturitních témat 
předmětů: účetnictví, ekonomika, marketing, management a zpracovávají podnikatelský záměr, ve 
kterém se zaměřují na rozvoj již existující firmy nebo na založení firmy nové. Práce musí 
obsahovat: 

1. Základní údaje o firmě, 
2. cíl záměru, 
3. charakteristiku podniku, 
4. personalistiku, 
5. marketing, 
6. finanční část, 
7. finanční analýzu. 
 

Žáci studující zaměření právní management skládají ústní zkoušku z maturitních témat 
předmětů: právo, právo v podnikání a řízení lidských zdrojů a zpracovávají analýzu korporace, ve 
které se zaměřují na založení korporace, ukončení činnosti korporace, připravují si pracovně právní 
písemnosti spojené se vznikem, průběhem a ukončením pracovní činnosti. Práce musí obsahovat: 

1. Základní údaje, 
2. popis činnosti korporace, 
3. personalistiku, 
4. pracovně právní písemnosti, 
5. marketing, 
6. ukončení činnosti korporace. 

 
Žáci studující zaměření finanční management skládají ústní zkoušku z maturitních témat 
předmětů: marketing, management, kapitálový trh a bankovnictví a zpracovávají podnikatelský 
plán, ve kterém se zaměřují na rozvoj již existující firmy nebo na založení firmy nové. Práce musí 
obsahovat: 

1. Základní údaje o firmě, 
2. cíl záměru, 
3. charakteristiku podniku, 
4. personalistiku, 
5. marketing, 
6. vztahy s finančními institucemi, 
7. finanční část. 

 

Žáci studující zaměření management cestovního ruchu skládají ústní zkoušku z maturitních 

témat předmětů: marketing, management, geografie cestovního ruchu, služby v cestovním ruchu 

a praktickou částí maturitní zkoušky je zpracování zájezdu. Práce musí obsahovat:  
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1. leták, mapu 

2. itinerář 

3. harmonogram 

4. excerpční lístky a informace o památkách 

5. psychologickou přípravu 

6. kalkulaci zájezdu 

Praktická zkouška slouží nejen k praktickému použití získaných vědomostí, ale často i k samotné 
prezentaci žáka u budoucího zaměstnavatele nebo při jeho dalším studiu na vysoké škole. 
 
 

6. 2. 3 Výsledky maturitních zkoušek (jarní i podzimní termín) 

 

Kód    
oboru 

Název     oboru 

Počet žáků Neuspělo u MZ 
Omluven 

u MZ Celkem 
přihlášených 

Nepřipuštěn 
(neukončen 
ročník)  

 
Uspělo u 

MZ 
Celkem AJ MAT 

Profilace 
školy 

Český 
jazyk 

63-41-M/01 
Ekonomika a podnikání 
(denní) 

8 0 7 0 0 0 0 0 1 

63-41-M/01 
Ekonomika a podnikání  
(individuální) 

3 0 3 0 0 0 0 0 0 

64-41-L/51 Podnikání (denní) 19 0 19 0 0 0 0 0 0 

64-41-L/51 Podnikání (dálkové) 7 2 3 1 1 0 0 0 1 

 
● Nepřipuštěn - žáci, kteří nedokončili ročník nebo neuspěli u opravných zkoušek. 
● Tabulka obsahuje údaje za jarní i podzimní zkušební období nezkráceného studia. 

Ve školním roce 2021/2022 si žáci vybírali, zda budou společnou část maturitní zkoušky skládat 

z anglického jazyka, německého jazyka či matematiky.  

Profilové předměty, které jsou přiřazeny k jednotlivým zaměřením, žáci zvládli bez problémů. 

K tomuto výsledku přispívá to, že zaměření si studenti vybírají sami, u čtyřletého studia na konci 

2. ročníku, u nástavbového studia, dálkového studia a pomaturitního studia při zasílání přihlášky a 

tudíž mají o zaměření opravdu zájem, a dále jsou odborné předměty provázané i na praktickou část 

maturitní práce, takže žáci mohou spojit teoretickou výuku s praxí při práci na své praktické části 

maturitní zkoušky. 
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Opravná maturitní zkouška z minulých let 
       

Kód oboru Název oboru 
Celkem 

přihlášených Uspělo u MZ 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (denní) 0 0 

63-41-M/01 
Ekonomika a podnikání  
(individuální) 

0 0 

64-41-L/51 Podnikání (denní) 0 0 

64-41-L/51 Podnikání (dálkové) 0 0 

7 Specifická primární prevence rizikových jevů a 

práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

7. 1 Specifická primární prevence rizikových jevů 

 
Plán činnosti prevence rizikových jevů na Soukromé střední škole podnikatelské – ALTMAN, s. 

r. o. v Jičíně je součástí dokumentu Specifika pedagogické práce. Tento plán vychází především ze 

základního poslání školského zařízení ve vztahu k výchově a preventivního působení na žáky a 

jejich příprava do života. Při sestavování příslušného plánu je nutno vycházet z kladných 

zkušeností a poznatků předešlého roku. Dále je vždy reagováno na bezprostřední vývoj rizikových 

jevů ve společnosti a na vznik konkrétních rizikových jevů v průběhu školního roku. 

 

Preventivní program školy je operativně upravován během školního roku na základě evaluace  

potřeb v předchozím školním roce a  stávajících požadavků prevence rizikového chování, 

charakteristiky školy, analýzy výchozí situace a dlouhodobých a krátkodobých cílů prevence 

rizikového chování školy. Obsahuje soubor plánovaných aktivit, školní program proti šikanování 

a krizové plány. 

 

Cíle prevence rizikových jevů 

 

Cílem působení v oblasti prevence rizikového chování je žák odpovědný za vlastní chování a 

způsob života v míře přiměřené jeho věku s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním 

zážitkům a vlivům, schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí, přiměřenými 

sociálně psychologickými dovednostmi, schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení 

problémů, s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám, podílející se na tvorbě 

prostředí a životních podmínek. 

Základními cíli strategie primární prevence rizikového chování jsou: 

 výchova ke zdravému životnímu stylu (rozvoj a podpora sociálních kompetencí, funkční 

informační systém) 
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 Zapojování rodin do života školy (školní preventivní strategii zařadit do školních 

vzdělávacích programů, příprava nového vzdělávacího předmětu  BVO – bezpečnostní 

výchova občana) 

 zmapování potřeb v oblasti primární prevence 

Prevence rizikového chování zahrnuje především aktivity v oblastech prevence: 

a) násilí a šikanování, 

b) záškoláctví, 

c) kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování, 

d) ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže, 

e) xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, 

f) užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu, kouření a nikotinových náhražek), 

anabolik, medikamentů a dalších látek, 

g) netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling), 

h) diváckého násilí, 

i) komerčního sexuálního zneužívání dětí, 

j) syndromu týraných a zneužívaných dětí, 

k) sekt a sociálně patologických náboženských hnutí 

 

Způsob realizace prevence rizikových jevů 

 

Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou: 

 

 zvyšování sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají 

efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků 

jednání 

 posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, 

adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku 

  vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, 

zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez 

strachu a nejistoty 

 formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování právního vědomí, 

mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod. 

 

Na naší škole jako „metodik prevence“ (výchovný poradce pro sociálně – právní ochranu dětí) 
působí Mgr. Spousta. Cílem jeho práce je zajištění poradenských služeb s možností poskytnutí rady 
a pomoci okamžitě, přímo ve škole. Jako školní metodik prevence pracuje se žáky, pedagogy i 
rodiči, vykonává činnosti informační, konzultační, poradenské a metodické. Nejčastěji se jedná o 
poradenství v osobních, vztahových a rodinných problémech nebo v otázkách školní problematiky 
i mimo školní prostředí. Při vykonávání své práce se řídí zákonnými normami a osobními životními 
zkušenostmi nabytými v předchozím zaměstnání. 
 

Podstatnou část prevence rizikových jevů je tvořena školními edukačními hodinami. Tyto hodiny 

jsou zpravidla 1x měsíčně a jsou zaměřeny na začleňování žáků s určitým problémem do třídního 

kolektivu. 
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Prevence je cílena především na žáky prvních ročníků denního čtyřletého a denního nástavbového 

studia. Při preventivní činnosti se škola opírá o zjištěné poznatky, doporučení a o spolupráci 

s orgány státní správy (Policie ČR, Městská policie Jičín, orgány územní samosprávy) a 

s Pedagogicko-psychologickou poradnou. 

 

Preventivní aktivity ve školním roce 2021/2022 

 

Období Školitel Obsah 
Září 2021 třídní učitelé o Tvorba třídního kolektivu,  

o seznámení s novým prostředím školy, 
o seznámení s pedagogickým sborem školy, 

řádem a chodem školy, stylem a 
organizací výuky. 

Listopad 2021 – 
březen 2022 

„školní preventista“ 
Mgr. Ladislav Spousta, 
POLICIE ČR – Bc. Aleš 
Brendl 

Uskutečnění preventivních přednášek a 
besed týkající se témat: 
 
o záškoláctví, šikany, rasizmus, 

vandalizmus, xenofobií, domácího násilí, 
ohrožení mravní výchovy mládeže, 

o užívání návykových látek (tabák, alkohol 
a psychotropní látky), onemocnění HIV / 
AIDS, dalších infekčních onemocnění 
související s užíváním návykových látek a 
vedení nezdravého způsobu života, 

o vznik a závislost na patologickém hráčství 
(gambling) a netolismus (virtuální drogy). 

 
Průběžně 
v předmětu ZPV 

Mgr. Kateřina Jandová Seznámení a praktické poskytnutí první 
pomoci, stanovení zásady zdravého 
životního stylu. 

Průběžně 
v předmětu Právo 

Mgr. Ladislav Spousta Seznámení se základními otázkami trestně-
právních vztahů: 
 
o právní subjektivita, způsobilost k právním 

úkonům, 
o vymezení pojmu přestupek, trestný čin a 

jejich skutková podstata, 
o změny v dopravě se zaměřením prevenci 

předcházení vzniku dopravních metod a                          
rizikového chování na komunikacích. 

 
Průběžně 
v předmětu 
management, 
společenský 
protokol, 
tělesná výchova 

Ing. Lenka Šulcová 
Mgr. Simona Tahalová 
Monika Hlaváčová 

Kolektivní hry a aktivity rozvíjející 
komunikaci studentů, formování jejich 
osobnosti formou psychologických her a 
sportovních aktivit. 
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Prevence rizikového chování se vyskytuje i v rámci předmětů Tělesná výchova, Biologie a 

Ekologie, Chemie, Výpočetní technika - zařazování preventivní tématiky (plakáty proti drogám), 

Český jazyk a literatura, cizí jazyky (práce s vhodnými literárními texty, cílené zaměření textů). 

Podařilo se objasňovat, jakým způsobem jsou média schopna ovlivňovat myšlení a chování lidí. 

 

Díky koordinaci v působení pedagogů a rodičovské veřejnosti se dařilo předcházet rizikovému 

chování či jej vyřešit již v prvopočátku.  

 

Žáci měli mnoho možností, jak se zapojit do života školy. Díky nabízenému spektru školních i 

mimoškolních aktivit se dařilo začleňovat i introvertní žáky, podporovat ve všech žácích zdravé 

sebevědomí a ochotu spolupracovat.  

 

Díky realizované charitativní činnosti (sbírky...) – „prodej květinek“, si žáci uvědomovali sociální 

různorodost, zdravotní hendikepy či generační rozdílnost. Dokázali však tyto jedince (skupiny) 

respektovat, pomoci jim a podpořit je.  

7. 2 Kariérové poradenství  
 

Dle dlouhodobých průzkumů se každý druhý absolvent střední či vysoké školy v ČR do třech let 

po ukončení studia živí profesí zcela odlišnou od studovaného oboru a každý čtvrtý se ocitá v 

evidenci úřadů práce, což vede k neefektivnímu vynakládání finančních prostředků ze státního či 

rodinného rozpočtu. Přesto je v řadě škol kariérové poradenství zcela formální, založené jen na 

mapování zájmů žáků a studentů, bez vazby na situaci na trhu práce. Odpovědnost za výběr vhodné 

školy je ponechána na rodičích, kamarádech a odkládána do budoucna.  

 

Jsme přesvědčeni, že prevence chybného výběru školy či povolání je lepší než následné 

přeškolování, rekvalifikace či dlouhodobá nezaměstnanost. 

 

Kariérový poradce (ing. Lenka Šulcová) se řídí následujícími pravidly kariérového poradenství: 

 

1. Žák hledá, objevuje, rozhoduje se - kariérové poradenství směřuje k tomu, aby se žák 

rozhodl sám. Cílem tedy není jen doporučování profesních a vzdělávacích možností, ale 

především vedení žáka při vlastním objevování. 

2. Škola hraje v kariérovém poradenství pro mládež hlavní roli - škola představuje první 

linii kariérového poradenství, kterou může využít každý žák. Všechny další poradenské 

subjekty na poradenství ve škole navazují. 

3. Kariérové poradenství ve škole je provázané se vzděláváním: 

 motivace k přemýšlení o otázkách svého budoucího života a sebepoznávání; 

 orientace ve světě práce, 

 schopnost vyhledávání informací, jejich hodnocení  aplikace. 

 

4. Kariérové poradenství ve škole směřuje i k rodičům. 
 Na konci školního roku jsme znovu vysvětlili žákům a rodičům druhého ročníku na online 

setkání význam a obsah jednotlivých zaměření, ze kterých si mohou žáci vybrat a od září 

se jim konkrétně věnovat. Všichni učitelé odborných předmětů podrobně vysvětlili, co je 
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obsahem učiva a zodpověděli všechny otázky, které pomohly rodičům i žákům se správným 

rozhodnutím o zaměření i při hledání vhodné vzdělávací dráhy, při motivování žáků k volbě 

povolání či dalšího studia a při hledání vhodných informačních zdrojů. Žáci, opět jako 

v předešlých letech, preferovali zaměření právní management, které je na trhu práce 

v současné době nejžádanější a pro žáky nejzajímavější. 

 

5. Kariérové poradenství a Úřad práce 

Po každoroční návštěvě, maturitních ročníků, ÚP ČR by žák už měl mít základní orientaci v cílech 

a souvislostech volby profesní a vzdělávací orientace. Ve školním roce 2021/22 setkání se zástupci 

úřadu práce proběhlo poprvé na půdě školy. 
 

Systém kariérního poradenství staví na vstřícném přístupu a profesionalitě stejně, jako 

veškerá činnost školy, jenž plní stanovené cíle výchovně vzdělávacího procesu. Usilujeme o 

všestranný rozvoj osobnosti našich žáků tak, abychom z nich vychovali sebevědomé mladé lidi 

připravené pro aktivní život. 

 

Školní poradenské pracoviště se soustředí především na následující činnosti: 

 

 doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v 

návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby, 

 příprava pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při 

zpracování CV), 

 poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí, 

 komunikace s rodiči, 

 identifikace nadání/potenciálu každého žáka,  

 podpora žáků s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti. 
 
U současných absolventů sledujeme trend se úplně osamostatnit a stát se plnohodnotným občanem 
přispívajícím k rozvoji naší společnosti. Jejich základním cílem je uplatnění na trhu práce. 
Samozřejmě si ale uvědomují, že samotná maturitní zkouška pro život nestačí a naprostou nutností 
je studovat dál. Proto mnozí z absolventů dále pokračuje ve studiu denní, kombinovanou či 
dálkovou formou na vysokých či vyšších odborných školách. 

 
Ostatní naši absolventi nemají problémy s nalezením vhodného pracovního uplatnění ve firmách, 
v soukromém podnikání či ve státní sféře (např. Policie ČR). 

7. 3 Práce se žáky se specifickými potřebami 

 
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním či sociálním 
znevýhodněním, samostatnou skupinou jsou nadaní žáci. 

 
Základem této práce je spolupráce školy (Mgr. Helena Háková, výchovný poradce pro 
pedagogicko-psychologickou oblast), poradenského zařízení a rodičů či jiných zákonných 
zástupců žáka.  
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Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami /SVP/ jsou žáci, kterým je nutné věnovat zvýšenou 
péči a dělí se na:  
 

1. žáky se zdravotním postižením /ZP/ (zrakovým, sluchovým, tělesným nebo mentálním, s 

vadami řeči, s více vadami, s autismem, se specifickými poruchami učení nebo chování 

závažnějšího charakteru),  

 

2. žáky se zdravotním znevýhodněním /ZZ/ (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo 

lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení nebo chování, které vyžadují zohlednění 

při vzdělávání),  

 

3. žáky se sociálním znevýhodněním /SZ/ (např. děti s nařízenou ústavní nebo ochrannou 

výchovou, z nevýhodného rodinného prostředí, z cizojazyčného prostředí - např. děti 

přicházející v rámci migrace ze zahraničí).  
 

Tito žáci mají právo na vzdělávání, jehož formy a metody i možná úprava  obsahu odpovídají jejich 
vzdělávacím potřebám a možnostem, a na vytvoření nezbytných podmínek.  
 

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  dodržujeme tzv. podpůrná a vyrovnávací opatření 
při vzdělávání. Vyrovnávacími opatřeními při vzdělávání žáků se zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním se rozumí využívání pedagogických, popřípadě speciálně pedagogických metod a 
postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, poskytovaní individuální podpory v rámci 
výuky a přípravy na výuku, využívání pedagogických služeb školy, popř. individuálního 
vzdělávacího plánu. Škola tato opatření poskytuje na základě DŠPZ a vzdělávacích potřeb žáka. 
 
 
Přehled žáků s platným doporučením pro vzdělávání žáků se SPV 
 

Podpůrné opatření Počet žáků 
PO 1 8 
PO 2 11 
PO 3 1 

PO 4 
1 – Žák s individuálním vzdělávacím plánem 

ze zdravotních důvodů 
Celkem 21 

 
Další samostatnou skupinou jsou žáci s individuálním vzdělávacím plánem z důvodu zaměstnání. 
Jsou vyučováni v odpoledních hodinách a jsou zařazeni v samostatných třídách.  
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8 Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických 

pracovníků   

8. 1 Krátkodobé kurzy   
I ve školním roce 2021/22 věnovalo vedení školy velkou pozornost strategickému rozvoji lidských 

zdrojů pro dlouhodobé účely. Cílem je rozvoj a zlepšování intelektuálního kapitálu tak, aby škola 

měla k dispozici správnou kvalitu lidí nejen v současnosti, ale i budoucích letech. 

 

I přes doznívající covidová opatření pedagogové i ostatní pracovníci školy měli dostatek příležitostí 

k  vlastnímu rozvoji. Účastnili se nejen prezenčně organizovaných akcí, ale hlavně se věnovali 

přístupným webinářům, které jim pomohly rozvíjet a prohlubovat jejich znalosti a staly se pozitivní 

motivací k další práci. 

 

Webináře 

 

Druh studia, kurzu apod. 

Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Pořadatel 

Asertivní a efektivní komunikace 2  

Kahoot a LearningApps 1  

Spisová služba 1  

Pandemie a školství 1 Iniciativa Sníh 

Webdesign 1 Radek Tejkl 

Bezpečnost 1 SoftwareOne 

Jak na kreativní myšlení 2 ucitelnice 

Pozitivní verbální a neverbální komunikace 2 Business Institut 

Vztahy ve třídě 4 Centrum prim. prevence 

Efektivita jazykového vzdělávání 3  

 

 

Prezenční kurzy 

 

Druh studia, kurzu apod. 

Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Pořadatel 

Aktualizace právních norem k 1. 1. 2021 2 KÚ HK 

Změny v účetnictví 2 Aleksia Jičín 

Daňové novinky  2 Aleksia Jičín 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 1 KÚ HK 
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8. 2 Dlouhodobé kurzy 

Druh a doba studia  

D 

Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Pořadatel 

Studium AJ celoročně 4 Online jazyky 

            
   

8. 3 Vnitrofiremní vzdělávání  
 

Seznam mimoškolních přednášek pro žáky denního studia a vyučující: 

 

Téma přednášky Počet hodin 

Pro všechny 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 5 

Pravidla silničního provozu se zaměřením na 
prevenci předcházení vzniku dopravních metod a 
rizikového chování na komunikacích  

5 

Pro vyučující 

Využití dalších funkcí v prostředí Google  

Vyučovací metody 3 

Reservanto – využití funkcí prostředí 2 

Práce se žáky se SVP 3 

Zásady první pomoci 4 

Pro maturitní 
ročníky 

Maturitní zkouška – organizace, práva a povinnosti žáka 2 

  

9 Prezentace školy na veřejnosti 
 

Vedení školy si velmi dobře uvědomuje význam prezentace školy na veřejnosti. Snaží se „image“ 

školy vytvářet dlouhodobě a ve spolupráci se všemi pracovníky školy. Při prezentaci na veřejnosti 

se škola snaží dokázat, že je školou moderní a školou s širokou nabídkou studijních i 

mimostudijních možností.  

 

Toto by také měl zachycovat náš informační materiál o škole, který vedení školy každý rok na 

podzim pečlivě připravuje a také vždy inovuje s ohledem na změny za poslední rok.  

 

Velkou váhu při prezentaci školy přisuzujeme také dni otevřených dveří, který se ve školním roce 

2021/2022 uskutečnil netradičně on-line. Videokonference byly organizovány prostřednictvím 

služby Google Meat. Zájemcům stačilo kliknout pouze na daný den a mohli se zeptat na cokoli o 

škole. K dispozici jim byli vždy minimálně tři vyučující. Umožnili jsme zájemcům projít si alespoň 

virtuálně všechny prostory školy, diskutovat o možnostech studia, ptát se na podrobnosti učitelů. 

V jarních měsících bylo umožněno zájemcům si školu prohlédnout osobně. 
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Škola se prezentuje veřejnosti na přehlídkách - burzách středních škol pořádaných každoročně v 

podzimním období v Jičíně, Semilech a Mladé Boleslavi. Dále se škola účastní prezentací středních 

škol na setkáních s rodiči na jednotlivých základních školách, které tato setkání každoročně 

organizují – konkrétně ZŠ Nová Paka, Hořice v Podkr., Lomnice nad Pop., Studenec, Sobotka. 

 

Velmi důležitým a stále významnějším prostředkem prezentace školy na veřejnosti je webová 

stránka školy. Škola používá dynamickou webovou stránku se systémem, který umožňuje okamžité 

zveřejnění důležitých informací, např. výsledků přijímacího řízení, informací k zahájení školního 

roku, dokumentů pro výuku, úspěchů studentů, zpráv ze života školy apod.  

 

I ve školním roce 2021/2022 jsme pořádali přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Tohoto kurzu 

se mohli zúčastnit nejen zájemci o naši školu, ale i ti, kteří si chtěli vyzkoušet přijímací zkoušky 

nanečisto v cizím prostředí, s cizím učitelem, a tím nabýt jistoty u přijímacích zkoušek na vybranou 

střední školu. Naším cílem nejen v přípravných kurzech je úzká komunikace se žáky a samozřejmě 

prezentace naší školy před veřejností. 

 

Při prezentaci školy samozřejmě nezapomínáme na regionální tisk a snažíme se zde publikovat 

významné události a úspěchy, kterých škola dosahuje. 
 

9. 1  Soutěže a další aktivity žáků 

9. 1. 1 Ekonomická olympiáda 2021 

 

Ekonomika a ekonomie nás všechny provází po celý život a téměř na každém kroku. I proto se 

začaly organizovat ekonomické olympiády po celém světě. Ekonomická olympiáda je mezinárodní 

soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentům středních škol. Vychází z 

rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových 

schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Otázky do soutěže a koncepci Ekonomické 

olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání a České 

národní banky.  

 

Ekonomická olympiáda má 3 úrovně: školní a krajské kolo a slavnostní finále v České národní 

bance. Do školního kola se zapojili studenti 3. a 4. ročníku a 2. ročníku nástavby. Do krajského 

kola se probojovali 3 žáci: Filip Mikulecký, Jiří Hrdý a  Richard Rafael. Do slavnostního finále 

postupují vždy 2 žáci z každého kraje. Ve školním roce 2021/2022 se žák Filip Mikulecký 

probojoval do celonárodního finále, které se konalo 20. června 2022 v České národní bance. 

Celkově mezi studentskou elitou 50 účastníků finále ekonomické olympiády skončil na krásném 

19. místě. 

 

9. 2 Další aktivity 

9. 2. 1 Dopravní výchova a dopravní soutěž  

Naše škola již několikátým rokem organizuje dopravní výuku pro žáky 4. a 5. tříd základních škol.  

Obsah výuky je dán Tematickým plánem pro žáky 4. a 5. tříd základních škol vydaným 
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Ministerstvem dopravy ČR. Dopravní výchova je povinnou součástí vzdělávání již od roku 1934. 

Výuka zahrnuje 4 hodiny teorie a 6 hodin praktické cvičení jízdy na dopravním hřišti. 

 

Cíl kurzu 

 chápat dopravní provoz jako řízený systém s právními předpisy a zákonnými ustanoveními, 

které umí zároveň uplatňovat 

 uvědomovat si morální a právní odpovědnost chování a jednání každého účastníka 

silničního provozu 

 uvědoměle uplatňovat zásady účelného a bezpečného chování a jednání, aktivně přispívat 

k bezpečnosti provozu 

 poskytnout a přivolat první pomoc při dopravní nehodě 

Na závěr výuky na DDH mají žáci ZŠ možnost složit praktickou zkoušku v podobě jízdy na jízdním 

kole po DDH podle pravidel silničního provozu. V případě úspěšného absolvování zkoušky žáci 

obdrží tzv. Průkaz cyklisty. 

 

Na základě žádosti krajské koordinátorky BESIP a mnohaletých zkušeností zabezpečuje naše škola 

v měsíci květnu okresní soutěž mladých cyklistů ZŠ okresu Jičín. 

 

Organizační zabezpečení  bylo provedeno pedagogickým sborem a žáky naší školy. Dále ve 

spolupráci POLICIE  ČR, Městské policie Jičín a pracovníků  MěÚ odboru dopravy Jičín. Jako 

vedlejší program bylo uskutečněno ve spolupráci s krajským velitelstvím armády ČR testování 

žáků ZŠ v rámci akce POKOS (Příprava občanů k obraně státu). 

 

10 Kontroly 

10. 1 Česká školní inspekce (ČŠI) 
Ve školním roce 2021/2022 nebyla provedena kontrola ČŠI. 

10. 2 Audit 
 

Na základě smlouvy uzavřené se společností AUDIT NOVA, s.r.o. se sídlem Holín 38, bylo 
provedeno ověření nákladových a výnosových účtů a použití hospodářského výsledku za rok 2021. 
Tento audit byl proveden za účelem splnění povinností školy ve smyslu § 6, odst. 5 zákona č. 
306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením a 
v souladu s metodickým pokynem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 
Kontrola byla uzavřena výrokem – bez výhrad. 
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11 Hospodaření školy           
 
Hospodaření školy se řídí Zákonem o účetnictví č. 561/1991 Sb., kde je stanoven rozsah a způsob 
vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost. Předmětem účetnictví je stav a pohyb majetku 
a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále náklady a výnosy a výsledek hospodaření. Škola vede 
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a zmíněného zákona. 
 

11. 1 Dotace ze státního rozpočtu 
 

Dotace ze státního rozpočtu u soukromé školy se řídí zákonem č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací 
soukromým školám, předškolním a školským zařízení, ve znění zákona. 179/2006 Sb. Dotace se 
poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízených zapsaných do 
školského rejstříku, pokud uzavřou smlouvu s krajským úřadem podle tohoto zákona. Dotace se 
poskytuje k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním.  

 
Výše dotace se stanoví procentním podílem z normativu jako roční objem neinvestičních výdajů, 
mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě, žáka nebo studenta ve 
srovnatelném oboru vzdělání a formě vzdělání ve škole nebo ve srovnatelné školské službě ve 
školském zařízení zřizovaném krajem nebo ministerstvem.  

 
Výše procentního podílu z normativu se stanoví pro jednotlivé druhy škol zvlášť. Střední škola 
obdrží 60% normativu na žáky ve školách, oborech a školských službách zapsaných ve školském 
rejstříku, který stanoví ministerstvo nejpozději do 31. ledna příslušného roku. Mezi krajským 
úřadem a právnickou osobou se může uzavřít smlouva o zvýšení dotace. Musí však splnit 
následující podmínky stanovené v zákoně: 
 
              a) Dostává základní dotaci (60%), 
              b) má poslední výsledky hodnocení ČŠI alespoň průměrné a v posledním  
                   protokolu o kontrole ČŠI nebylo zjištěno závažné porušení platných  
                   právních předpisů, 
              c) zaváže se k vynaložení celého svého zisku za příslušný kalendářní rok  
                   na vzdělávání a školské služby. 

 
Střední škole se tak může zvýšit normativ na 90 %. V současné době Sdružení soukromých škol 
Čech, Moravy a Slezska vyvíjí tlak na srovnání podmínek škol státních se soukromými. 
Prokazatelně 10% školného je nutno vynaložit na základní výdaje provozu školy. Představa 
MŠMT, že školné tvoří pouze nadstandard, je tedy mylná.  

 
Naše škola, kromě prvního roku, za celou dobu své existence dosahuje nejvyššího možného 
normativu 90 %. 

 
Nadstandard je u nás tvořen: 
 

● zvýšenou péčí o žáka v podobě přístupu k jednotlivým žákům a jeho potřebám, 
● malým počtem žáků ve třídě podporující aktivní účast při hodinách, 
● velkým počtem dělených hodin odborné a jazykové výuky, 
● možnost bezplatných seminářů, 
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● doučování, 
● smluvním zabezpečení slev při získávání jednotlivých certifikátů.  

 

 

11. 2 Přehled nákladů a výnosů za školní rok 2021/2022 
 

Výnosy 11,820.791,40 Kč 

dotace: 8,959.520,00 Kč 

 znak 33155 – na žáky 8,959.520,00 Kč 

školné 2,212.130,00 Kč 

ostatní hospodářská činnost 649.141,00 Kč 

Náklady 11,375.810,48 Kč 

mzdové náklady včetně pojistného 8,675.625,00 Kč 

náklady na provoz budovy: 1,331.520,00 Kč 

⮚ nájemné 966.142,00 Kč 

⮚ plyn 151.699,00 Kč 

⮚ vodné, stočné 75.648,00 Kč 

⮚ elektrická energie 137.995,00 Kč 

ostatní provozní náklady 923.684,56 Kč 

 

Zisk 444.980,92 

 

12 Schválení výroční zprávy           

12. 1 Školská rada 
 

Dne 29. 9. 2022 se sešla Školská rada za účelem seznámení se s obsahem výroční zprávy za školní 
rok 2021/2022. Rada zprávu schválila. 

 
Za Školskou radu: Mgr. Ladislav Spousta, v. r.                             

 
……..………………………… 

12. 2 Pedagogická rada 
 

Dne 29. 9. 2022 se sešla pedagogická rada za účelem seznámení se s obsahem výroční zprávy za 
školní rok 2021/2022.  

 
Za pedagogickou radu: Ing. Lenka Šulcová, v. r. 

 
 

………….…………………… 
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12. 3 Valná hromada 
 

Dne 29. 9. 2021 se sešla valná hromada za účelem seznámení se s obsahem výroční zprávy za 
školní rok 2021/2022. Valná hromada zprávu schválila. 

 
Za valnou hromadu: Mgr. Renata Motyčková, jednatelka, v. r. 

 
 

………………………………... 
 

 

13 Údaje o zpracování zprávy 
 

Zpráva byla zpracována v souladu s Vyhláškou 15/2005 Sb., částí třetí – Výroční zpráva o činnosti 
školy, § 7. 

 
Zpráva byla vyhotovena ve třech vyhotoveních dne 29. 9. 2022, z nichž jedno obdrží Odbor 
školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a dvě Soukromá střední škola podnikatelská – 
ALTMAN, s. r. o., Na Tobolce 389, 506 01 Jičín. Zpráva bude zveřejněna na webových stránkách 
školy a uložena v ředitelně. 

 
 

Zprávu zpracovala: Ing. Lenka Šulcová, zástupkyně ředitelky, v. r. 
 
 

……………………………. 
 

 
Zprávu schválila: Mgr. Renata Motyčková, ředitelka školy, v. r. 

 
 

……………………………. 
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