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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 
 

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Euroškola Strakonice působila od 1.9.1993 jako pobočka Euroškoly Praha. 

Od 1.9.1994  byla zařazena do sítě škol MŠMT jako samostatná střední odborná škola. 

K 1.9.1997 došlo ke vzniku samostatné spol.s r.o. a ke změně názvu školy, a to v souladu 

s pokynem MŠMT ČR. Škola je zařazena do sítě škol a poskytuje střední odborné vzdělání 

ukončené maturitou. 

Název a adresa školy: 

Euroškola Strakonice střední odborná škola s. r. o. 

Husova 361, 386 01 Strakonice 

tel/fax.: 383 321 220 

e-mail: info@euroskskolastrakonice.cz       

http://strakonice.euroskola.cz 

IČ: 25165542 

IZO: 060446846 
 
viz. příloha č.1: Výpis z rejstříku škol s účinností od 1.9.2011, od 1.9.2009                                                        

Zřizovatel školy 

ESO Euroškola s.r.o., Na Moráni 3,  128 00  Praha 2, tel. 224 923 352 

Změny zřizovatele:  

RNDr. Jiří Červený  do 30.8.2011 , Mgr. Radim Jendřejas od 1.9.2011 

Od 1.8. 2012 změna adresy: ESO Euroškola s.r.o., Trojská 11, 171 00 Praha 7 – Troja 

Tel.: +420 226 254 027, +420 601 360 611, E-mail: eurosk@esopraha.cz, jendrejas@esopraha.cz 
viz. příloha č.2: Výpis z rejstříku škol s účinností od 1.9.2011, Výpis z obchdodního rejstříku                      

Vedení školy 

Ředitel školy: 
Mgr. Milan Vierer  tel.: 383 321 220,  e-mail: vierer@euroskolastrakonice.cz 
Zástupce ředitele: 
Mgr. Vlasta Čulíková     culikova@euroskolatrakonice.cz 
 

Školská rada  

Předseda:     Ing. Jaroslav Švára – zástupce učitelů  
Místopředseda: Michaela Veselá – zástupce rodičů  
Člen rady:    Mgr. Radim Jendřejas – zřizovatel 
 
 

mailto:eurosk@esopraha.cz
mailto:jendrejas@esopraha.cz
mailto:culikova@euroskolatrakonice.cz
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B.  PŘEHLED OBORU VZDĚLÁNÍ 

Denní studium  
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (první až třetí ročník) - RVP 

školní vzdělávací program: Ekonomika a služby 

63-41-M/018 Podnikové hospodaření (čtvrtý ročník) - dobíhající obor 

učební plány: doložka č.: 31223/98-23 ze dne 23.11.1998 

65-42-M/01 Hotelnictví (první až třetí ročník) - RVP 

Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus 

65-42-M/004 Hotelnictví a turismus (čtvrtý ročník) - dobíhající obor  

učební plány: doložka č. 248333/95-23 ze dne 28.11.1997 

Dálkové studium 

64-41-L/51   Podnikání (první ročník) 

63-41-L/507 Podnikové hospodaření (druhý až třetí ročník) 

učební plány: doložka č.: 31227/98-23 ze dne 23. 11. 1998 

Zkrácené studium  

63-41-M/018 Podnikové hospodaření (první až druhý ročník) 

učební plány: doložka č.: 25657/2005-23 ze dne 2.8.2005  

65-42-M/004 Hotelnictví a turismus (první až druhý ročník) 

učební plány: doložka č. 25357/2005-23 ze dne 2.8.2005 

Kurzy  

studium jednoho předmětu – UCE, ANG, NEJ 

Podrobnosti jsou uvedeny na http://strakonice.euroskola.cz v rubrice studijní programy.  

Stručná charakteristika školy 

Ve školním roce 2011/2012 studovalo ve škole 114 žáků v denním studiu a 21 frekventantů 
v dálkovém studiu. Škola měla 11 stálých pedagogických pracovníků a 2 externí, 1 
administrativní pracovnici, 1 školníka. Euroškola věnuje velkou pozornost kvalitě práce a 
vzdělávání. Výsledkem je získání certifikátu kvality SSŠČMS. Od roku 2002 je Euroškola 
Strakonice certifikována podle normy ČSN EN DIN ISO 29990:2010 v oblasti vzdělávání. 
V dubnu 2006 získala „Zlatý certifikát kvality“ předaný ministryní školství. Poslední 
recertifikace ze strany společnosti s právem udělení certifikátu ISO CERTQUA v Bonnu 
proběhla v červnu 2012, škola má platný certifikát DIN ISO 29990:2010. / viz. příloha č. 3/ 
Euroškola Strakonice sídlí v ulici Husova 361, kde má od města Strakonice pronajatou 
budovu pro výuku s velmi dobrým zázemím. Je to 10 klasických učeben, 3 malé učebny, 5 
odborných učeben - cvičná kuchyně, cvičná restaurace, multimediální učebna a 2 učebny 
výpočetní techniky, kabinety, sklad a kancelář. 

Tělocvična, školní hřiště 

Školní hřiště a tělocvičnu škola nevlastní. Pro účely tělesné výchovy a sportovního vyžití 
žáků si škola pronajímá sportovní zařízení od STARZ Strakonice: plavecký bazén, fotbalové 
hřiště, atletickou dráhu a sportovní halu. 
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Školní stravování 

Žáci se stravují v jídelně VOŠ a SPŠ Strakonice ( cca300 m od školy). V areálu školy se 
nachází školní bufet. 
 

Výuka cizích jazyků  

 

Typ školy (součást) Jazyk počet žáků 

Střední odborná škola Anglický 132 

Německý 117 

 

Zahraniční kontakty pro studenty 

Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu 

Wirtschaftschulle Erlangen Německo Praxe studentů, exkurze, 
zájezdy 

Lengnau – partnerské město Strakonic Švýcarsko Praxe studentů, exkurze 

Výchovně vzdělávací centrum Waldmünchen Německo Odborné stáže žáků 

Bad Salzungen – partnerské město Strakonic Německo Mezinárodní workcamp 

 

Výchovné a kariérní poradenství - činnost, spolupráce se SPC, PPP 

Škola má zpracován plán výchovného poradce a minimální preventivní program 
protidrogové prevence, který je součástí základní dokumentace školy. Na škole pracuje 
vedle výchovného poradce i metodik primárně-patologických jevů. Euroškola věnuje 
zvýšenou pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Práci s nimi koordinuje 
stálá metodická komise pro práci se žáky se SVP. 

Integrace  

Škola nemá bezbariérové úpravy.  

Ekologická výchova 

Škola má zpracován plán enviromentální výchovy, jehož body jsou integrované ve všech 
vyučovaných předmětech. Zvláštní důraz na tuto výchovu je kladen v předmětech zbožíznalství, 
základy společenských a přírodních věd. Na škole pracuje koordinátor enviromentální výchovy. 

Multikulturní výchova 

Na škole studují 3 žáci - cizinci z 3 zemí. Využívají pouze výhody vyplývající z nařízení a vyhlášek 
MŠMT ČR, jinak se na ně vztahují stejná pravidla jako na ostatní žáky školy. Jejich začleňování do 
třídních kolektivů je bezproblémové.  

Multikulturní výchova je začleněna do výuky cizích jazyků, společenských věd, dějin, zeměpisu 
cestovního ruchu a jiných. Žáci jsou seznamováni s kulturami a zvyky jiných národů a jsou vedeni k 
tomu, aby respektovali jiné národnosti. 
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Pedagogická a osobní asistence  

Škola nemá asistenty ani asistenční službu. 

Škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám 

Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0101 

Další akce školy, projekty, zapojení školy do rozvojových programů 
obce 

 
a) Zahraniční stáže a pobyty 
Ve školním roce 2011/2012 zorganizovala Euroškola 2 studijní stáže v Německu a 1 poznávací a 
jazykový pobyt v Anglii. 
Festival česky a německy hovořící mládeže 
Ve dnech 20.4.-23.4.2012 se vybraní studenti oboru Hotelnictví a turismu zúčastnili                9. 
ročníku Festivalu česky a německy hovořící mládeže, který pořádala Společnost pro dobré soužití 
česky a německy hovořících zemí a občanů. Studenti se setkali se svými vrstevníky z jihočeských a 
dolnobavorských škol. Festival nabízel zajímavý kulturní program a tematicky zaměřené 
workshopy nejen v ČR, ale i v Německu. Velkým přínosem pro Euroškolu z hlediska možné budoucí 
spolupráce byla i účast studentů a pedagogů hotelové školy z německého Waldkirchenu a 
Grafenau. 
VII. Mezinárodní workcamp v Bad Salzungen 
V rámci spolupráce města Strakonice s německým Bad Salzungen se studenti Euroškoly Strakonice, 
Česká Lípa a Praha zúčastnili od 20.5.do 25.5. mezinárodního workcampu v tomto půvabném 
městě. Této akce se zúčastnili také studenti z Německa, Maďarska a Polska. Studenti byli 
rozděleni do mezinárodních skupin, v nichž vykonávali společně pracovní aktivity na různých 
místech v Bad Salzungen a okolí (2 školy, Keltské lázně, sportoviště, zázemí pro autobusy a 
dopravní stroje, zemědělské statky, ubytovací zařízení). 
Velmi kvalitní byly veškeré připravené exkurze i další části programu, kromě již zmíněných 
pracovních aktivit. Jedním z vrcholů setkání byl bezesporu závěrečný večer s programem všech 
zúčastněných skupin. Velmi hodnotný výstup zajistili maďarští účastníci (Mezökövesd), předvedli 
tradiční čardáš v typických krojích i další zajímavá čísla. Strakonickou Euroškolu reprezentovali 3 
studenti hotelové školy s ukázkami barmanských dovedností. Vystoupení krátké, avšak vtipné a 
důrazné, se všem líbilo, studenti sklidili zasloužený potlesk. Účastníci z Polska (Slupsk) se věnovali 
především skupinovému zpěvu, měli výhodu kvalitního kytarového doprovodu z řad jednoho ze 
studentů slupského gymnázia. K přípravě podobné akce se pro následující rok přihlásili kolegové 
z Polska. 
Jazykový a poznávací pobyt v Anglii 
Ve dnech 28.3.-2.4.2012 se vybraní studenti Euroškoly zúčastní jazykového a poznávacího pobytu 
v Anglii. V rámci pobytu navštíví naši studenti např. Londýn, Stratford, Warwick, Oxford, Salisbury, 
Stonehenge, Windsor a Westbury. Ubytování a strava je zajištěna v rodinách. 
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b) Akce v oblasti gastronomie a cestovního ruchu 

Spolupráce se známým kulinářem a  gastronomickým specialistou Petrem Stupkou.                 
Školní rok 21011/2012 byl zaměřen na spolupráci se známým českým kulinářem a  
gastronomickým specialistou Petrem Stupkou. Kulinářské semináře byly organizovány nejen pro 
studenty oboru "Hotelnictví a turismus", ale i pro veřejnost. Témata byly vybrány společně se 
studenty Euroškoly - francouzská kuchyně, italská kuchyně, asijská inspirace a indická kuchyně. 
Cílem této spolupráce bylo ukázat studentům gastronomii na té nejvyšší úrovni.  

Mezinárodní gastronomický festival Gastrofest České Budějovice                        
Žáci hotelnictví a turismu se během studia účastní mnoha akcí v oblasti gastronomie a cestovního 
ruchu. Mají tak možnost zúročit své teoretické vědomosti v praxi. Již tradicí se stala účast na 
mezinárodním gastronomickém festivalu „Gastrofest“ v Českých Budějovicích, kde maturanti ze 4. 
ročníku provozují vlastní restauraci. / viz. příloha č. 4 / Ve spolupráci s Českým rybářským svazem a 
střední rybářskou školou z Vodňan připravují rybí a zvěřinové speciality. Restaurace je zcela v 
jejich režii. V rámci festivalu se konala prestižní soutěž Bocuse d´Or -  hledá se nejlepší kuchař  
České republiky. Naše studentky prováděly servis a debaras nejlepším kuchařům ČR.  

Václavský autosalon – výstava aut                                                                            
Velmi náročná je pro žáky i příprava stánku s občerstvením během Václavské pouti. Fiktivní firmy 
realizují výstavu aut. V areálu před zimním stadionem jsou vystaveny nejnovější modely světových 
značek, jako je Škoda, Volkswagen, Kia, Hyundai, Citroen, Renault, Pegueot, Ford,  atd.  

Rybářské slavnosti v Blatné                           
Úspěšné jsou také Rybářské slavnosti, které se konají každoročně v Blatné. Žáci Euroškoly se 
zúčastňují různých gastronomických soutěží. V oblasti cateringu zajišťují pro strakonické firmy 
malé rauty /např. pro Komerční banku Strakonice/. 

Mezinárodní soutěž „Vítejte u nás“                            
V oblasti turismu spolupracuje Euroškola s informačními centry pro rozvoj cestovního ruchu 
v jižních a západních Čechách. V Českých Budějovicích proběhl dne 13. - 15. června III. ročník 
mezinárodní soutěže „Vítejte u nás“. Studenti českých a slovenských středních škol cestovního 
ruchu měli za úkol prezentovat zajímavosti svého regionu a zároveň prokázat znalosti komunikace 
v cizím jazyce. Naše studentky se svou prezentací jihočeského regionu získaly v silné konkurenci 
českých a slovenských středních škol výborné 7. místo. 

Barmanské kurzy                                
Ve školním roce 2011-2012 pořádala Euroškola barmanský kurz nejen pro své žáky, nýbrž i pro 
veřejnost. Kurz byl výběrový a probíhal ve školní cvičné restauraci a baru. Po jeho absolvování a 
složení závěrečných zkoušek obdrželi účastníci základní barmanské osvědčení, které je platné v 
130 zemích světa. Během kurzu se pracovalo s originálními surovinami pod vedením učitele a 
instruktora z České barmanské akademie. Účastníci se naučili základům barmanské práce, získali 
vědomosti v oblasti použití surovin a inventáře.   
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Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích                     
Pro studenty oboru HOTELNICTVÍ A TURISMUS   začal nový školní rok Mezinárodním 

dudáckým festivalem, kterého se Euroškola tradičně zúčastnila. Od pátku do neděle připravovali 

studenti pod odborným dohledem za zvuku dudáků z celého světa u kostela sv. Markéty různé 

speciality. Samozřejmě nechyběl ani velmi oblíbený Coctail Bar pod dohledem p. Javorského 

/Česká barmanská akademie/.                                                 

c) Další aktivity 
Ve školním roce 2011/2012 připravila Euroškola pro své žáky mnoho dalších kulturních, 
sportovních a společenských akcí. Přátelské a veselé dopoledne prožili studenti dne 4. října, kdy 
Euroškola zorganizovala povídání se známým českým režisérem a bavičem Zdeňkem Troškou. 
Sděloval jim humornou formou vlastní krédo, které by měli i oni respektovat – být slušnými, 
poctivými, tolerantními, nelhostejnými lidmi. A tak bylo povídání se Zdeňkem Troškou nejen 
zábavné, ale i výchovné. Ve dnech 5.11-6.11. 2011 se uskutečnil florbalový turnaj OPEN florbal 

Troja, kterého se zúčastnilo i družstvo naší školy. V silné konkurenci týmů z Prahy a Českých 
Budějovic obsadili naši kluci vynikající 4. místo. Turnaj se uskutečnil pod záštitou Trojského 
gymnázia, Městské části Praha - Troja, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a 
občanského sdružení Trojskoúhelník. Dále zorganizovala Euroškola pro své studenty lyžařský kurz 
ve ski areálu Kramolín a vodácký kurz, kdy sjížděli řeku Otavu přes Rabí, Horažďovice, Katovice, 
Strakonice až do Štěkně. K oblíbeným patřily návštěvy Prahy spojené s divadelními představeními. 
Euroškola Strakonice se ve školním roce 2011/2012 přihlásila do Klubu mladých diváků, který 
organizuje Divadlo v Dlouhé. Hlavním cílem vstupu do KMD bylo zprostředkování pravidelných 
návštěv divadelních představení pro naše studenty. Velkým zážitkem pro studenty byla exkurze do 
předvánoční Vídně, která se uskutečnila 6. prosince 2011. Vídeň všechny okouzlila krásou, 
pohodovou atmosférou a vstřícností. Okouzlilo i další evropské hlavní město-Londýn. V březnu 
studenti 3. ročníku strávili týden na jazykově poznávacím zájezdu v Anglii. 
Euroškola umožňuje svým žákům a frekventantům získat mezinárodní certifikát ECDL, který 
zajišťuje standard počítačové vzdělanosti a je vizitkou jejich počítačových dovedností.  
 

Spolupráce školy  

Pro Úřad práce a MÚ Strakonice organizuje škola vzdělávací kurzy.  Pro obě organizace jsou 
zabezpečeny celoroční vzdělávací kurzy anglického, německého jazyka a výpočetní techniky. 
Euroškola spolupracuje s Městským kulturním střediskem Strakonice, Šmidingerovou knihovnou, 
Muzeem středního Pootaví, Bohemia Sektem a ZUŠ Strakonice. Velmi důležitá je spolupráce 
s podnikatelskými subjekty v oblasti gastronomie a cestovního ruchu. /ParkHotel Tosch, hotel 
Zvíkov/ Žáci využívají své teoretické znalosti v praxi pod odborným dohledem. Tyto aktivity jsou 
velmi důležité při přípravě na budoucí povolání žáků. Frekventanti ekonomického oboru 
prohlubovali své znalosti i v účetní kanceláři p. Martina Hýbla /člen oblastní rady Jihočeské 
hospodářské komory ve Strakonicích, člen finančního výboru města Strakonice/, s nímž má 
Euroškola nadstandardní spolupráci. Během října 2011 proběhla na Euroškole série kurzů finanční 
gramotnosti pro žáky ZŠ ze Strakonic a okolí, které pořádala Euroškola právě ve spolupráci s p. 
Martinem Hýblem. Na modelových příkladech hospodaření domácnosti si žáci vyzkoušeli například 
plánovaní a financování dovolené, zvýšených nákladů na bydlení nebo koupi bytu. Prakticky 
poznají základní pravidla pro investování, půjčky, dluhy, smlouvy, výhodné nákupy či osobní 
rozpočet obecně. Občerstvení zajišťovali studenti hotelnictví. 
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C.  PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

Personální zabezpečení 

 

Pracovníci 
 

K 31.8.2012 

 fyzické osoby/ 
z toho externisté 

přepočtení 
pracovníci 

Pedagogičtí 
(vč. ředitele) 

13 /2 12,171 

nepedagogičtí  * 2/1 1,311 

Celkem 13/2 13,482 

   *provozní pracovníci  a technicko-hospod.pracovníci 

Kvalifikace pedagogických pracovníků k 30.6. 2011 

  

Stálí pracovníci Vzdělání Praxe Aprobace Poznámka 

Čulíková VŠa 30 CJL,OBN,PSS  

Hanušová VŠa 20 NEJ,OBN,ZSV /do 31.7.2012/ 

Hrachová USO- sekretářka 14   

Jánský VŠa 12 CJL,DEJ  

Kišš VŠb 14 ANG  

Kostěncová VŠ 9 ANG, NEJ na mat. dovolené 

Smolíková VŠa 20 PEK,UCE,UCC  

Smržová VŠa 8 TEV na mat. dovolené 

Šambazov VŠb 10 MAT,VYT /do 31.7.2012/ 

Švára VŠa 36 PEK,FIF  

Švihovec USO-školník 35   

Vačkář USO 33 TPP  

Valentová VŠst 25 CHE,ZBZ,TEA  

Vierer VŠa 14 NEJ,DEJ  

Kastnerová Vša  MAT  

Allmer Vša  VYT, správce sítě  

 
Pracovníci na 

DPP,DPČ 
Aprobace 

Koubová NEJ 

Schwarz TOS, TPP, CR 
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Odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku 

počet:   2  Mgr. Vladislava Hanušová  31.7.2012 
                                                    Bc. Ramil Šambazov                              31.7.2012 

   

Nově přijatí učitelé  v průběhu školního roku 

počet:   Mgr. Vladimíra Kastnerová 
                          Ing.   Martin Allmer 

Nově přijatí absolventi neučitelského studia v průběhu školního 
roku 

počet: 0 obor: 0 
 

 

D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

 

Na školní rok 2012/2013 – denní studium 

počet přihlášených:  16 
počet přijatých žáků:  15 

 

Na školní rok 2011/2012 k 23.9.2011 

 

 
Obor vzdělání 

 

 
kód oboru 

 

počet 
přihlášených 

počet  
přijatých 

Počet 
absolventů 

Ekonomika podnikání 63-41-M/01 9 9  

Podnikové hospodaření 63-41-M/018   15 

Hotelnictví 65-41-M/01 7 6  

Hotelnictví a turismus 65-42-M/004   23 

Podnikové hospodaření 63-41-L/507   5 

Podnikání 64-41-L/51 7 7  

Celkem  23 23 43 
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E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 2011/2012 

 

Obor Třída 
St

av
 1

1
/1

2
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d
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ři
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yl
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St
av

 6
/1

2
 1. pololetí 2. pololetí 

Maturity 
1.termín (jar.) 
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 1
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N
e
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ro
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. 

V
yz

n
. 
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ě
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N
e

p
ro

sp
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PH 

 
          

      

2.A 19 1 1 19 4 10 5 3 16 0       

3.A 10 2 1 9 0 4 6 1 6 2       

4.A 18 0 0 18 1 5 12 1 13 4 1 8 5 1 5 1 

Celkem 47 3 2 46 5 19 23 5 35 6 1 8 5 1 5 1 

HS 

1.D 16 3 1 14 0 11 2 0 13 1       

2.D 12 1 0 11 0 5 6 0 10 1       

3.D 16 1 0 15 0 8 8 0 13 2       

4.D 27 0 0 27 0 10 17 0 22 5 0 17 5 3 3 2 

Celkem 71 5 1 67 0 34 33 0 58 9 0 17 5 3 3 2 

PHD 

1.N 15 8 2 9 0 8 1 0 8 1       

2.N 6 1 0 5 0 3 2 0 4 1       

3.N 6 0 0 6 0 4 2 0 5 1 0 4 1 0 1 0 

Celkem 27 9 2 20 0 15 5 0 17 3 0 4 1 0 1 0 

 145 17 5 133 5 68 61 5 110 18 1 29 11 3 9 3 

Tabulka studijních průměrů tříd 

 

 
1.D 2.A 2.D 3.A 3.D 4.A 4.D Ø 

 
2,79 2,46 2,98 2,90 2,95 3,22 2,84 2,87 

  

 
Přehled výsledků maturitní zkoušky jarního a podzimního termínu k 23.9.2012 
 

 Počet maturantů prospělo Neprospělo úspěšnost v %  

denní  studium 35 31 4 90 

dálkové  studium 5 5 0 100 

 
 
Výsledky v jednotlivých předmětech  

Studium počet 
maturantů 

CJL cizí jazyky profilové předměty 

  prosp. neprosp. prosp. Neprosp. prosp. neprosp. 

Denní 35 32 3 34 1 34 1 

Dálkové 5 5 0 5 0 5 0 
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Výsledky ústní části  

Studium počet 
maturantů 

CJL cizí jazyky profilové předměty 

  prosp. neprosp. prosp. Neprosp. prosp. Neprosp. 

Denní 35 34 1* 35 0 34 1 

Dálkové 5 5 0 5 0 5 0 

 
Výsledky didaktických testů 

 

 
*        1 student neprospěl v ústní části z ČJL/denní studium/ 
**      1 studentka neprospěla v PP z NEJ /denní studium/ 
***    2 studenti neprospěli v PP z ČJL /denní studium/ 
****  1 studentka neuspěla v ústní části odborných předmětů/denní studium/ 
 
komentář k hodnocení ukončení studia – Z celkového počtu 45 žáků denního studia konalo 
v jarním a podzimním termínu zkoušku pouze 35 žáků. 10 žáků nekonalo maturitní zkoušky 
z důvodu neprospěchu a ukončení studia.(případně jiných důvodů).  
Úspěch zaznamenali frekventanti dálkového studia, kde z celkového počtu 6 jich přistoupilo 
k maturitě 5, všichni byli úspěšní.   
 

Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání  

 
Díky propojení teoretické a praktické výuky trvá zájem o absolventy naší školy především v oblasti 
gastronomie a cestovního ruchu. Jsou preferovány znalosti cizích jazyků, odborných předmětů a 
práce s PC. Podstatná část absolventů studuje na VŠ různých zaměření. Zahraničí stáže žáků 
během studia podporují zájem absolventů o práci v zemích EU, kde jsou žádáni hlavně v oblastech 
cestovního ruchu a gastronomii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studium počet 
maturantů 

CJL cizí jazyky 

  prosp. neprosp. prosp. Neprosp. 

Denní 35 33 2*** 34 1** 

Dálkové 5 5 0 5 0 
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F. DAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

typy studia počet akcí zaměření akcí 
Počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

Zadavatel hodnotitel 
šk.mat. komisař 
šk. management 

online 
studium 

prezenční 
semináře 

státní maturita 
státní maturita 
státní maturita 
státní maturita 

6 
6 
2 
1 

NIDV 
NIDV 
NIDV 
NIDV 

1 denní seminář 1 enviromentální 
výchova 

1 KEV 

Konzultace 2 SPU 2 PPP Strakonice 

kurzy: 
jednodenní 
dvou a vícedenní 

2 Semináře a školení 
v oblasti gastr. a 
cestovního ruchu 

2 Asociace kuchařů  

DPS semestr. 
Studium 

ped. minimum 
zvýšení kvalifikace 

1 
1 

PF Jihočeská univerzita 
PF Jihočeská univerzita 

Školský management 10 pedagogické rady 11 Euroškola Strakonice 

Výpočetní technika 1 interaktivní tabule 11 Jihočeská univerzita 

Bakaláři, VYT 2 práce v systému 12 Správce systému 
BOZ a PO 1 Školení 15 technik BOZP a PO 
ISO 9001-2008 3 školení, informace 15 Škola 

 

G. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  

Měsíc Počet akcí Z toho nejdůležitější  

Září  1 Václavský autosalon 

Říjen  7 povídání se Zdeňkem Troškou, burzy škol, finanční gramotnost pro 
žáky ZŠ, dny otevřených dveří 

Listopad 7 dny otevřených dveří, burzy škol, gastronomický festival v Českých 
Budějovicích, třídní schůzky, OPEN florbal Troja, barmanský kurz, 
Energetická konference /enviromentální výchova/ 

Prosinec  5 exkurze Vídeň, barmanské zkoušky, vánoční  seminář s Petrem 
Stupkou,dny otevřených dveří, přednáška související se světovým 
dnem boje proti AIDS 

Leden  4 den otevřených dveří, maturitní ples, výběrový lyžařský kurs,  seminář 
Petrem Stupkou –francouzská kuchyně 

Únor 2 seminář Petrem Stupkou –indická kuchyně, muzikál Carmen –hudební 
divadlo Carlín 

Březen  4 seminář Petrem Stupkou –italská kuchyně, odborná exkurze v Praze-
HŠ- Clarion Congres Hotel Prague, Café Imperial , projekt Holocaust –
KD Vltavská Praha, poznávací a jazykový pobyt v Anglii  

Duben  3 muzikál  Edith a Marlene v Divadle pod Palmovkou, seminář Petrem 
Stupkou –asijská inspirace, Festival česky a německy hovořící mládeže 

Květen 3 Bad Salzungen –mezinárodní Workcamp, maturitní zkoušky, 
Kuchařské show s „Klukama v akci“ /Filip Sajler a Ondřej Slanina/  

Červen 4 Vodácký kurz, exkurze, Rybářské slavnosti v Blatné, předání 
maturitních vysvědčení, účast na mezinárodní soutěži „Vítejte u nás“ 

Srpen 1 Mezinárodní dudácký festival 
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H. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 

Úroveň a kvalita vzdělávání byla a je pro Euroškoly základem její existence. Přivádí do školy žáky a 
určuje výši státní dotace.  

Inspekce ve školním roce 2011/2012 

Termín inspekční činnosti: 16. – 19. leden 2012 

Předmět inspekční činnosti 

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných vzdělávacích 
programů podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 
zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich soulad s právními předpisy 
a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. 

Závěry, celkové hodnocení školy 

Škola poskytuje vzdělávání v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škola školských 
zařízení. Posuzovaný ŠVP byl zpracován v souladu se školským zákonem a podle zásad stanovených 
v příslušném RVP. Rovný přístup při přijímání ke vzdělávání, zohledňování vzdělávacích potřeb 
jednotlivce v průběhu vzdělávání, rovný přístup při ukončování vzdělávání a školní poradenství 
jsou na požadované úrovni. Na požadované úrovni se škola zabývá systematickým hodnocením 
individuálních a skupinových výsledků vzdělávání žáků a systémovým hodnocením celkových 
výsledků vzdělávání. Řízení pedagogického procesu, organizace provozu školy, kontrolní systém, 
vedení a motivování pracovníků jsou na požadované úrovni. Informační systém vůči žákům, 
rodičům a partnerům je funkční. Příkladná je spolupráce se sociálními partnery. Bezpečnost žáků je 
zajištěna na požadované úrovni, škola podporuje jejich zdravý psychický i fyzický vývoj. 

Podmínky vzdělávání jsou na požadované úrovni. 

Škola má finančních zdroje na zajištění vzdělávání. 

Pro účely zvýšení dotací podle § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým 
školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, je právnická osoba 
vykonávající činnost školy celkově hodnocena nadprůměrně.  

/celá zpráva ke stažení na http://www.csicr.cz/ 
 
Další kontroly 

 Kontrola ČŠI – 16.- 19. 1. 2012 

 Kontrola OŠMT KÚ – 18.1. 2012 – kontrola využití státní dotace poskytnuté soukromé škole 
ve školním roce 2010/2011  pod účelovým znakem 33 1555  - bez závad  

 Kontrola OSSZ  dne 12.3.2012 –  kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, 
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení -  bez závad  

 DIN ISO 29990:2010 v -   interní audit dne 13.6. 2012 - společnost CERTQUA Bonn – bez 
závad 

Ověřování výsledků vzdělávání  

Dlouhodobě škola provádí dle DIN ISO 29990:2010 autoevaluaci, v dokumentu Management 
review. Škola prošla v červnu 2011 vnitřním auditem DIN ISO 29990:2010. Výsledné hodnocení je 
v dokumentu Prüfbericht DIN ISO 29990:2010. 
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

     Dotace byla poskytována na školní rok v průměru na tyto počty žáků: 
 obor 63-41-M/01   Ekonomika a podnikání (denní studium)   28,59 žáků   
 obor 63-41-M/018 Podnikové hospodaření (denní studium)        18 žáků   
 obor 65-42-M/01   Hotelnictví (denní studium)  41,60 žáků 
 obor 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus (denní studium)         27 žáků   
 obor 63-41-L/507   Podnikové hospodaření (dálkové nástavb. studium) 11,17 frekventantů 
     obor 64-41-L/51     Podnikání (dálkové nástavb. studium)                        11,68 frekventantů                     

 

Tabulka 1:  Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací ve školním roce 2011/2012 

     

 

Ř Ukazatel v Kč 

 

 

1 Poskytnutá dotace 5 114 811,00 

 

 

2 Použitá dotace,  v tom: 5 114 811,00 

 

 

3 Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem 3 443 660,00 

 

 

4      v tom:  a) platy 3 247 385,00 

 

 

5                  b) OON 196 275,00 

 

 

6 Odvody na zákonné pojistné 1 141 308,00 

 

 

7 Ostatní neinvestiční výdaje celkem, v tom: 529 843,00 

 

 

8      učebnice a učební pomůcky   

 

 

9      nákup vody, paliv, energie 254 614,00 

 

 

10      služby pošt   

 

 

11      služby telekomunikací 26 287,00 

 

 

12      ochranné pomůcky   

 

 

13      DVPP   

 

 

14      programové vybavení   

 

 

15      nájemné * 137 192,00 

 

 

16      opravy a udržování   

 

 

17      Cestovné   

 

 

18      Prádlo   

 

 

19      výdaje spojené s rehabilitací (u spec. škol a zařízení)   

 

 

20      ostatní jiné 111 750,00 

 

 

21 Rozdíl ř. 1-2 0,00 

 

 
*)  s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po 1.1.1997 
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Tabulka 2: Ukazatele nákladovosti ve školním roce 2011/2012 (dle Věstníku MŠMT) 

Druh školy nebo druh a typ školského zařízení:                     
Euroškola Strakonice SOŠ,s.r.o. 

   

Ukazatel Řádek číslo 
Použitá 
dotace 

Jednotka 

Čerpání dotace celkem 1 5 114 811,00 Kč 

z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) 2 3 443 660,00 Kč 

           v tom: na pedagogické pracovníky 2a 3 183 977,00 Kč 

                     na nepedagogické pracovníky 2b 259 683,00 Kč 

           ONIV 3 529 843,00 Kč 

           z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 0,00 Kč 

  Použitá dotace na jednotku výkonu 

Přepočtený počet jednotek výkonu 4 145 osoba 

Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř.4 35 275 Kč/osoba 

Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř.4 23 749 Kč/osoba 

ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 3 654 Kč/osoba 

Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na 
jednotku výkonu 

ř.3a/ř.4 0 Kč/osoba 

  Mzdové prostředky na zaměstnance *) 

Přepočtený počet zaměstnanců 5 13,482 osoba 

v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 12,171 osoba 

          nepedagogičtí pracovníci 5b 1,311 osoba 

Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř.5 255 426 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 261 604 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 198 080 Kč/osoba 

Vysvětlivky: 

   Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, 
ubytovaný, 1 lůžko 

   ze zahajovacího výkazu sledovaného školního roku 

   Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky 

 podle skutečného stavu ve sledovaném školním roce 

   *) Právnická osoba uvede výši použité dotace na výdaje vyplývající z pracovněprávních vztahů. 

 
 

   
Vypracoval:  Jarková                                                  Schválil: 

                 
Vierer 

 Telefon: 728 304115 Datum: 25.9.2012 
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       Tabulka 3: Výsledky hospodaření školy za školní rok 2011/2012   
 

PŘÍJMY Kč 

1. celkové příjmy 7 526 897 

2. příjmy dotace 5 114 811 

3. příjmy školného 1 743 900 

4. příjmy z hospodářské činnosti 479 682 

5. příjmy ostatní 188 504 

    

VÝDAJE Kč 

1. investiční výdaje celkem 0 

2. neinvestiční výdaje celkem 7 671 065 

z toho:   

2.1. mzdové náklady 5 262 213 

2.2.učební pomůcky a drobný 
materiál 411 065 

2.3.energie 406 012 

2.4.nájemné 235 194 

2.5. Odpisy 82 573 

2.6. služby pro školu 1 159 290 

2.7. provozní náklady ostatní 114 718 

 
Komentář:  Příjmy ostatní zahrnují platby od žáků za služby (školou organizované akce, kurzy atd.)  
V ostatních provozních nákladech jsou zahrnuty náklady na tyto služby. Jednou z největších nákladových 
položek je nájemné za pronájem tělocvičen. V neinvestičních výdajích jsou zahrnuty i náklady na 
hospodářskou činnost (vzdělávací a rekvalifikační kurzy), odpovídající příjmům uvedeným v položce 4. Tyto 
náklady i příjmy jsou účetně vedeny a odděleny od školské činnosti. Část nákladů na učební pomůcky je 
obsažena i v jiných účetních položkách. Začlenění odpovídá účetní osnově. Celé účetnictví je každoročně 
podrobeno auditu (viz příloha č. 5), v jehož rámci jsou kontrolovány veškeré příjmy a náklady, a účelnost i 
efektivita jejich využití. 

Přehled čerpání státní dotace za rok 2011/2012 

Číslo účtu Název účtu 9-12 2011 1-8 2012 Celkem 

502 111 Elektřina 0,00 98 000,00 98 000,00 

502 112 Teplo 0,00 156 613,65 156 613,65 

502 113 Voda 0,00 0,00 0,00 

518 120 nájem stálý 0,00 137 192,23 137 192,23 

518 124 úklid škola 0,00 111 750,00 111 750,00 

518 213 Internet 0,00 26 287,12 26 287,12 

521 301 mzdy stálí MS 1 219 976,00 2 027 409,00 3 247 385,00 

521 306 mzdy MS dohody 79 800,00 116 475,00 196 275,00 

521 311 mzdy stálí DS 0,00 0,00 0,00 

521 316 mzdy DS dohody 0,00 0,00 0,00 

524 301 MS soc. poj. 312 381,00 522 076,00 834 457,00 

524 302 MS zdrav. poj. 114 283,00 188 840,00 303 123,00 

524 311 DS soc. poj. 3 728,00 0,00 3 728,00 

524 312 DS zdrav. Poj. 0,00 0,00 0,00 

    1 730 168,00 3 384 643,00 5 114 811,00 
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J. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 

 2 písemné požadavky na žádost o informace byly vyřízeny okamžitě, 98 dotazů o studiu 
na škole bylo zodpovězeno automatickým informačním systémem umístěným na www 
stránkách školy  

 nebylo řešeno řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona 
 

 
Obsah výroční zprávy byl kromě výsledku podzimního termínu maturit projednán a schválen 
školskou radou v souladu s §168, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Přílohou této výroční zprávy je kopie zápisu 
z tohoto jednání školské rady ze dne 8.10. 2012 /viz. příloha č. 6/ 

 

 
 
Ve Strakonicích dne 8.10.2012 
 
 
                                                                                                        Mgr. Milan Vierer 
        ředitel Euroškoly Strakonice 
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Příloha 1      
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Příloha 2 
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Příloha 3 
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Příloha 4:   
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Příloha 5 
zpráva auditora o prověrce účetní závěrky r. 2011 (kopie Výroku auditora) 
  
Celé účetnictví je každoročně podrobeno auditu nezávislou auditorskou firmou, v jehož rámci jsou 
kontrolovány veškeré příjmy a náklady i účelnost a efektivita jejich využití. Výsledek auditu je 
předáván dle zákona 306/1999 Sb. každoročně vždy do 10.8. Krajskému úřadu OŠMT. 
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Příloha 7 – Obrazová galerie 
 

      
          

DOPOLEDNE SE ZDEŇKEM TROŠKOU 

 

                         
             

OPEN FLORBAL TROJA 
 

 

        

 

 

                                                                            ENERGETICKÁ KONFERENCE 
 

 

         

        

 
GASTROFEST 2011 ČESKÉ BUDĚJOVICE 
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Bocuse d´Or -  HLEDÁ SE NEJLEPŠÍ KUCHAŘ ČESKÉ REPUBLIKY ČESKÉ BUDĚJOVICE 2011 

 
 

                                       
                          

              EXKURZE VÍDEŇ                                                                                    RÉTORICKÁ SOUTĚŽ ČESKÉ BUDĚJOVICE    
 

   
BARMANSKÉ    ZKOUŠKY 

                                 
       

KULINÁŘSKÉ ČAROVÁNÍ S PETREM STUPKOU PRO STUDENTY 
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KULINÁŘSKÉ ČAROVÁNÍ S PETREM STUPKOU PRO VEŘEJNOST 

 
 

   
                  LYŽAŘSKÝ KURZ                                    POBYT V ANGLII                               S KLUKAMA V AKCI 
 

   
                                                                                    MATURITNÍ PLES 
 

     
 

MEZINÁRODNÍ WORKCAMP V BAD SALZUNGEN 
 

                                                    
RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI V BLATNÉ 
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                     SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ 
 

      
 

SOUTĚŽ „VITEJTE U NÁS“                                    MEZINÁRODNÍ DUDÁCKÝ FESTIVAL VE STRAKONICÍCH 
 
 

                 
 
                                                    VÝSTAVA AUT “ VÁCLAVSKÝ AUTOSALON “ 

 
 
 
 
 


