
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 

ve školním roce 2016/2017 
 
 

 
 

Euroškola Strakonice, střední odborná škola, s. r. o. 
Husova 361, 386 01 Strakonice 

 

 

11. října 2017 



 

Euroškola Strakonice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 2. strana 

Obsah: 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 

Zřizovatel školy 3 
Změny zřizovatele 3 
Vedení školy 3 
Školská rada 3 

B. PŘEHLED OBORU VZDĚLÁNÍ 4 
Denní studium 4 
Dálkové studium 4 
Kurzy 4 
Stručná charakteristika školy 4 
Tělocvična, školní hřiště 4 
Školní stravování 4 
Výuka cizích jazyků 4 
Zahraniční kontakty pro žáky 5 
Výchovné a kariérní poradenství - činnost, spolupráce s SPC, PPP 5 
Integrace 5 
Ekologická výchova, Multikulturní výchova  5 
Pedagogická a osobní asistence 5 
Projekty                                                                                                                                                                  5 
Další akce školy 6-9 
Spolupráce školy, sociální partneři 9  

C. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 9 
Personální zabezpečení 9 
Kvalifikace pedagogických pracovníků k 30.9. 2016 10 
Odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku 10 
Nově přijatí učitelé  v průběhu školního roku 10 
Nově přijatí absolventi neučitelského studia v průběhu školního roku 10 

D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 10 
Na školní rok 2017/2018 – denní studium 10 
Na školní rok 2017/2018 k 31.8.2017 10 

E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 2016/2017 11 
Tabulka studijních průměrů tříd, maturitní zkouška 11 
Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání 11 

F. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ  PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 12 
G. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 12 
H. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 13 

     Další kontroly ve školním roce  2016/2017                                                                                                               13                                                                                                    
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 14-16 

Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací ve šk.r. 2016/2017 14 
Výsledky hospodaření školy za r. 2016/2017, Přehled čerpání dotace za rok 2016/16   15 
Výsledky hospodaření školy za r. 2016, Přehled čerpání dotace za rok 2016 16 

J. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 16-17 

 
 
Příloha 1:             Výpis z rejstříku škol s účinností od 1.9.2011, od 1.9. 2009                                                       18-20 
Příloha 2: Výpis z rejstříku škol s účinností od 11.10.2011, Výpis z obchdodního rejstříku                    21-22 
Příloha 3: Certifikát ČSN EN DIN ISO 29990:2010                                                                                               23 
Příloha 4: Certifikát – mezinárodní gastronomický festival                                                                              24 
Příloha 5: Výrok auditora                                                                                                                                         25 
Příloha 6: Zápis ze zasedání školské rady                                                                                                             26 
Příloha 7:             Certifikát ze stáží                                                                                                                                      27     
Příloha 8: Obrazová galerie                                                                                                                                28-30 
 
  



 

Euroškola Strakonice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 3. strana 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 

 

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.: +420 601 360 609 

e-mail: info@euroskolastrakonice.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., Trojská 211/110, 17100 Praha 7 – Troja 
Mgr. Radim Jendřejas  

Tel.: +420 226 254 027, +420 601 360 611, E-mail: jendrejas@esopraha.cz 

viz. příloha č.2: Výpis z rejstříku škol s účinností od 11.10.2011, Výpis z obchodního rejstříku                      
 
Změny zřizovatele:  
 
Vedení školy 
Ředitel školy: 
Mgr. Milan Vierer  tel.: +420 723 510 059,  e-mail: vierer@euroskolastrakonice.cz 
Zástupce ředitele: 
Mgr. Pavel Jánský                 jansky@euroskolatrakonice.cz 
 
Školská rada  
Předseda:     Bc. Martin Hýbl – zástupce učitelů  
Místopředseda: p. Jan Buriánek – zástupce rodičů /Klára Buriánková – 3.D/ 
Člen rady:    Mgr. Radim Jendřejas – zástupce zřizovatele 
 
 

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

Denní studium  
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - RVP 

Školní vzdělávací program: Ekonomika a služby 

65-42-M/01 Hotelnictví - RVP 

Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus 

Dálkové studium 
64-41-L/51   Podnikání – RVP 

Školní vzdělávací program: Podnikání 

 

Kurzy  

 Účetnictví 

 Německý jazyk 

 Anglický jazyk 

 Výpočetní technika 

Podrobnosti jsou uvedeny na http://strakonice.euroskola.cz.  

Stručná charakteristika školy 

Ve školním roce 2016/2017 studovalo na Euroškole 90 žáků v denním studiu a 28 frekventantů 
v dálkovém studiu. Škola měla 7 stálých pedagogických pracovníků, 7 externích, 1 správce počítačové 
sítě, 1 administrativní pracovnici, 1 školníka a 1 pracovní sílu na úklid. Euroškola věnuje velkou 
pozornost kvalitě práce a vzdělávání. Výsledkem je získání certifikátu kvality SSŠČMS. Od roku 2002 je 
Euroškola Strakonice certifikována podle normy DIN EN ISO 9001:2015 v oblasti vzdělávání. V dubnu 
2006 získala „Zlatý certifikát kvality“ předaný ministryní školství. Poslední recertifikace ze strany 
společnosti CERTQUA v Bonnu s právem udělení certifikátu ISO proběhla v dubnu 2017, škola má 
platný certifikát DIN EN ISO 9001:2015 do 6.4.2020.  / viz. příloha č. 3/ 

Euroškola Strakonice má pronajatou budovu od města Strakonice s velmi dobrým zázemím 
pro výuku. Nachází se zde 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, sportovní halu, posilovnu a sportovně relaxační centra. 
Školní stravování 
Žáci se stravují v jídelně VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice (cca 300 m od školy). 
V areálu Euroškoly funguje školní bufet. 
 
Výuka cizích jazyků  
 

Typ školy (součást) Jazyk 
počet žáků 
/MS+DS/ 

Střední odborná škola Anglický 90+22 

Německý 90+6 
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Zahraniční kontakty pro žáky 
 

Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu 

Wirtschaftsschule Erlangen Německo Výměnné pobyty 

Výchovně vzdělávací centrum Waldmünchen Německo Odborné projekty 

Golfresort Hartl – Hotel Maximilian***** Německo Odborné stáže žáků 

Aberfeldy -Ailean Chraggan Skotsko Odborné stáže 

 
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 výchovný 
poradce se stálými metodickými komisemi, následně s jednotlivými pedagogy.  
Integrace  
Škola nemá bezbariérové úpravy.  
Ekologická výchova 
Škola má zpracován plán environmentální 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 1 koordinátor 
environmentální výchovy. 
 
Multikulturní výchova 
Ve školním roce 2016/2017 studovali na škole 3 žáci – cizinci. Využívali  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, dějepisu, zeměpisu cestovního ruchu a 
jiných. Žáci jsou seznamováni s kulturami a zvyky jiných národů a jsou vedeni k tomu, aby 
respektovali jiné národnosti. V rámci multikulturní výchovy se na škole uskutečnil projekt 
EDISON, jehož vizí je tolerance a soužití české společnosti s různými kulturami a národy. 
 
Pedagogická a osobní asistence  
Škola nemá asistenty ani asistenční službu. 
 
Projekty 
 
Název projektu: Počítačová učebna, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001520 
Zažádáno v červnu 2016, 6.8. 2017 - vydán právní akt a v současné době je ve fázi realizace. 
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky předmětů Informační technologie, Písemná a 
elektronická komunikace, Práce s počítačem a Grafický design. To bude zajištěno skrze 
pořízení vybavení počítačové učebny digitálních technologií. Vzdělávání bude též zkvalitněno 
díky zajištění vnitřní konektivity dle standardu daného výzvou č. 33 Integrovaného 
regionálního operačního programu. Vybavení pořizované v rámci projektu zkvalitní výuku a 
významně pozvedne motivaci žáků ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně 
uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě. 
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Název projektu: Jazyková učebna, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001520 
Zažádáno v červnu 2016, 1.7. 2017 žádost splnila podmínky vydání právního aktu. 
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků. To bude zajištěno skrze pořízení 
nového vybavení jazykové učebny. Vzdělávání bude zkvalitněno i díky zajištění vnitřní 
konektivity dle standardu daného výzvou č. 33 Integrovaného regionálního operačního 
programu. Vybavení pořizované v rámci projektu výuku posune a významně pozvedne 
motivaci žáků ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich 
budoucím profesním životě. 
 
Název projektu: Naše škola lepší, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007096 
Zažádáno v červnu 2017, 11.8. 2017 - zaregistrování žádosti o podporu. 
Projekt je zaměřen na následující témata: 

 personální podpora 
 osobnostně profesní rozvoj pedagogů, 
 společné vzdělávání žáků 
 podpora extrakurikulárních aktivit 
 aktivity rozvíjející ICT. 

 
Ostatní projekty a další akce školy 
 

Projekt EDISON   18.9.2016 - 23.9.2016  
Skupina 8 vysokoškolských studentů z různých zemí světa zavítala na 1 týden do Euroškoly. 
Stážisté si připravili prezentace o své zemi, vedli diskuze s žáky na různá témata, hráli hry 
atd. Zároveň se snažili přiblížit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své 
země. Veškerá komunikace mezi stážisty a žáky probíhala výhradně v angličtině. Projekt 
EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi 
a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní 
bariéru. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými 
kulturami a národy na základě jejich porozumění a omezení předsudků. Díky multikulturní 
atmosféře oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky. /zdroj www.aiesec.cz/ 
 
a) Zahraniční stáže a pobyty 
Ve školním roce 2016/2017 zorganizovala Euroškola 1 studijní stáž v německém 
Waldmünchenu společně s německou hotelovou školou z Grafenau, celoroční šestitýdenní a 
osmitýdenní odborné stáže v Německu, 2 osmitýdenní odborné stáže ve Skotsku.  

Místo typ stáže Termín počet žáků 

Waldmünchen – Německo studijní, jazykové  14.11.2016 - 16.11.2016 18 

Bad Griesbach – Německo Odborná celoročně šestitýdenní 
cyklus  

10 

Aberfeldy  – Skotsko Odborná únor-květen 2 
 

Setkání v Globální vesnici - jazykový a projektový workcamp v německém Waldmünchenu  
Ve dnech 14.11.2017 – 16.11.2017 se uskutečnil společný pobyt žáků z Prácheňska a Dolního 
Bavorska ve studentském Vzdělávacím centru – Jugendbildungsstätte Waldmünchen. 
Centrum je umístěno v renovovaném zámku a vytváří podmínky pro semináře, školení a také 
sportovní a kulturní vyžití. Pětidenní program je připraven zkušenými německými pedagogy 
ve spolupráci s českými praktikanty.  Ke vzájemné komunikaci je využívána nejen němčina, 

http://www.aiesec.cz/
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ale také angličtina. Setkání žáků v "Globální vesnici“ je podporováno Česko-německým 
fondem budoucnosti a společností Tandem. 
 
Pravidelné 8-týdenní odborné stáže v hotelu Maximilian ***** v bavorském Bad Griesbach                              
Již od května 2013 spolupracuje Euroškola s hotelem Maximilian v bavorském Bad Griesbach, 
kde žáci oboru Hotelnictví vykonávají pravidelné šestitýdenní odborné stáže. Lázeňské 
centrum Hartl v Bad Griesbach leží 20 km od bavorského města Pasov a 135 km od Strakonic. 
Hotel Maximilian je vlajkovou lodí tohoto velkého lázeňského komplexu. Žáci mají zajištěno 
ubytování, stravu a kapesné ve výši 200 €. Po absolvování stáže obdrží žáci certifikát. /viz. 

příloha č. 8/ V loňském školním roce se stáží zúčastnilo 10 žáků. Viditelným výsledkem 
spolupráce je i skutečnost, že absolventi Euroškoly oboru Hotelnictví najdou v hotelu 
Maximilian pracovní uplatnění.            
 

6-týdenní odborné stáže v Ailen Chragan ve skotském Aberfeldy         
Odborné stáže v oblasti gastronomie jsou organizovány ve spolupráci s bývalým absolventem 
Euroškoly Lukášem Andrlíkem, který ve Skotsku také působil. Žáci mají zajištěnou stravu, 
ubytování,  letenky a kapesné ve výši 70 GBP. Stáž vylepšuje znalosti nejen odborné, ale i 
jazykové.  
 
b) Akce v oblasti gastronomie a cestovního ruchu 
Žáci hotelnictví a turismu se během studia účastní mnoha akcí v oblastech gastronomie a 
cestovního ruchu. Mají tak možnost zúročit své teoretické vědomosti v praxi. 
 
Spolupráce s TOP HOTELEM Praha Art Hotel & Congress Center a praxe na Pražském hradě                         
Od března 2015 spolupracuje Euroškola s TOP HOTELEM Praha, Art Hotel & Congress Center. 
V rámci této spolupráce se žáci HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU účastní prestižních akcí 
v reprezentativních prostorách Pražského hradu. Ve školním roce 2016/2017 se žáci 
zúčastnili: 

 oslavy vzniku samostatného Československa 28.10. za účasti prezidenta ČR 
 oslavy Vánoc za účasti prezidenta ČR 
 charitativního plesu prezidenta ČR 
 slavnostního rautu při příležitosti čtvrtého roku mandátu prezidenta České republiky 
 předávání mezinárodních cen TREBBIA 2017 
 slavnostních cateringů v prostorách Jižních zahrad a Jízdárny Pražského hradu 

 
Spolupráce se známým kulinářem a  gastronomickým specialistou Petrem Stupkou                                 
Ve školním roce 2016/2017 se pokračovalo v dlouhodobé spolupráci se známým českým 
kulinářem a  gastronomickým specialistou Petrem Stupkou. Celkem se uskutečnily 3 odborné 
semináře na téma francouzské, italské a indické kuchyně. Cílem této spolupráce je 
pozvednout výuku na co nejvyšší úroveň a přiblížit nejnovější moderní trendy v oblasti 
gastronomie. 
 
Mezinárodní gastronomický festival Gastrofest České Budějovice                                  
Již tradičně se Euroškola v listopadu zúčastnila mezinárodního gastronomického festivalu 
„Gastrofest“ v Českých Budějovicích, kde žáci oboru Hotelnictví prezentují své kulinářské 
umění v praxi. Ve spolupráci s bavorským hotelem Maximilian prezentovali tradiční 
bavorskou kuchyni. Na jaře 2017 se konal 1. ročník „ GASTROFEST – JARO“, kde se žáci 
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tentokráte zaměřili na starou rožmberskou kuchyni . / viz. příloha č. 4 /                                                                                                                                              
 
Václavský autosalon – výstava aut                                                                    
Každoročně na konci září během Václavské pouti ve Strakonicích organizují žáci 
ekonomického zaměření výstavu aut. V areálu před zimním stadionem bylo vystaveno 66 
nejnovějších modelů světových značek, jako je Škoda, Volkswagen, Kia, Hyundai, Citroen, 
Renault, Peugeot, Ford, atd.  Žáci oboru Hotelnictví zde provozují občerstvení s posezením. 
 
Catering a soutěže                                     
Žáci Euroškoly se zúčastňují různých gastronomických soutěží a v oblasti cateringu zajišťují 
pro různé veřejné instituce a firmy rauty. Mezi největší akce patřil raut pro město Strakonice 
k výročí 650 let založení města, raut pro  Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory na 
strakonickém hradě na Fóru podnikatelů, catering na Mezinárodním fotografickém bienále 
ŽENA-WOMEN 2016, raut pro firmu WEMA v KD Metropol v Českých Budějovicích a 
slavnostní raut k 25. výročí založení Euroškol v ČR v Praze v Troji. 
 

Carving                                                                                                                                                             
Co vše lze vytvořit z ovoce a zeleniny? Nejen to byla náplň dvoudenního kurzu, který vedli 
Zbyněk Ženíšek a Radek Vach z TOP HOTELU Praha. Stříbrní a bronzoví medailisté ze 
šampionátu ve Stuttgartu proměnili na dva dny učebnu v kreativní dílnu, kde společně 
s našimi studenty kouzlili s jablky a melouny.  
 
Barmanský kurz                        
V květnu 2017 pořádala Euroškola pro své žáky ve školní cvičné restauraci a baru barmanský 
kurz. Po jeho absolvování a složení závěrečných zkoušek obdrželi účastníci základní 
barmanské osvědčení. Během kurzu se pracovalo s originálními surovinami pod vedením 
lektora a instruktora. Žáci se naučili základům barmanské práce, získali vědomosti v oblasti 
použití surovin a inventáře. Kurz probíhá každoročně pod záštitou Vzdělávacího střediska 
ZDENI, který je akreditován MŠMT. 
 
c) Fiktivní firma 
Fiktivní firma STRAKONOMKA s.r.o. /www.strakonomka.cz/ vznikla 12.9.2012 v rámci 
školního projektu a má 2 hlavní cíle: 

 naučit žáky, jak správně a efektivně pracovat ve skutečné firmě 

 reprezentovat Euroškolu v rámci projektů této firmy 
 
d) Další aktivity 
Ve školním roce 2016/2017 připravila Euroškola pro své žáky mnoho dalších kulturních, 
sportovních a společenských akcí. 
 

název akce Termín 

Adaptační kurz první ročník 9/2016 

Cyklistický kurz 9/2016 

Exkurze - Sladovna Písek 11/2016 

OPEN florbal Troja 11/2016 

Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 12/2016 

„Takhle si tady žijeme“ interaktivní den pro žáky ZŠ 12/2016 
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„Takhle si tady žijeme“ interaktivní den pro žáky ZŠ 1/2017 

Maturitní ples 1/2017 

Lyžařský kurs 2/2017 

Exkurze – tiskárna Europrint a.s. Praha 2/2017 

„Takhle si tady žijeme“ interaktivní den pro žáky ZŠ 2/2017 

Semináře mediální výchovy na Metropolitní univerzitě 3/2017 

Exkurze – Vídeň 4/2017 

Exkurze – čistička odpadních vod 4/2017 

Exkurze  - Praha 6/2017 

Setkání prezidenta Hospodářské komory ČR ing. Vladimíra Dlouhého se 
studenty 

6/2017 

Vodácký kurz 6/2017 

 
e) Sociální partneři a jejich význam pro školu 

Název organizace Význam pro školu 

ESO Euroškola s.r.o. Zřizovatel Euroškol v ČR 

KÚ České Budějovice Odbor školství – dotace  

MÚ Strakonice Spolupráce při organizaci kulturních a společenských 

akcí, opravy budovy, catering 

Jihočeská hospodářská komora Spolupráce při rautu na Fóru podnikatelů, spolupráce 

při organizaci burz škol 

MěKS Strakonice Spolupráce při organizaci kulturních akcí, catering 

TOP HOTEL Praha Spolupráce při akcích na Pražském hradě 

Hotel Ailean Chraggan – Skotsko Spolupráce při realizaci odborných stáží v oblasti 

gastronomie a cestovního ruchu 

Hotel Maximilian - Hartl Resort 

Bad Griesbach Bavorsko 

Spolupráce při realizaci odborných stáží v oblasti 

gastronomie a cestovního ruchu 

Studio kulinář Petra Stupky Realizace odborných seminářů v oblasti gastronomie  

GASTKOM České Budějovice Účast na mezinárodním gastronomickém veletrhu a 

cateringových akcích 

Vzdělávací středisko ZDENI Spolupráce při organizaci barmanských kurzů 

Účetní kancelář Martin Hýbl Realizace odborných praxí v oblasti vedení účetnictví 

Měšťanský pivovar Dudák Spolupráce při realizaci cateringových akcích 

ZŠ ve Strakonicích a okolí Spolupráce při pořádání kurzů finanční gramotnosti 

Jugenbildungsstätte Waldmünchen Spolupráce při jazykových pobytech 

SOŠ Strakonice a okolí Spolupráce při organizaci žákovských akcí 

PPP Strakonice, Písek, Sušice Spolupráce při výuce u žáků s SPU 

ÚP Strakonice Spolupráce při organizaci kurzů účetnictví 

Týdeník Strakonicko Spolupráce při prezentaci školy v tisku 

 

C. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

Pracovníci K 30.9.2016 

 fyzické osoby/ z toho externisté Přepočtení 

Pedagogičtí (vč. ředitele) 14/7 10,4 

nepedagogičtí  * 3/2 2,0 

Celkem 17/9 12,4 

   *provozní pracovníci  a technicko-hospod.pracovníci 
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Kvalifikace pedagogických pracovníků k 30.9. 2016, nepedagogičtí pracovníci 
  

Stálí pracovníci Vzdělání Praxe Vyučovací předměty Poznámka 

Vierer VŠa 18 NEJ,DEJ  

Jánský VŠa 17 CJL,DEJ  

Hýbl VŠb 8 FIF, odb. předměty – EKO, UCE  

Kišš VŠb 18 ANG  

Hrachová USO- sekretářka 18   

Smolíková VŠa 24 EKO, UCE, UCC – odb. předměty  

Vačkář Všb 37 TPP, CR – prakt. a odb. předměty   

Valentová VŠst 29 CHE,ZBZ,TEA, NAV, OBN  

Kastnerová Vša 22 MAT, TEV  

Prokop Vša 38 VYT  

Koubová Vša 29 NEJ, DEJ  

Švára Vša 38 Odb. předměty - EKO  

Schwarz odb. výcv. 39 TPP, CR – prakt. a odb. předměty  

Surová SOŠ 5 Grafika  - odb. předměty  

Šambazov Všb 17 VYT + správce počítačové sítě  

Švihovec USO-školník 39   

Kozbachová USO - úklid    

 
Odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku 
počet: 1 /nesplnění kvalifikačních předpokladů – k 8.8.2017/     
Nově přijatí učitelé  v průběhu školního roku 
Počet:  1 /od 1.9.2017/  

D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 

Na školní rok 2017/2018 – denní studium 
počet přihlášených:  38 
počet přijatých žáků:  22 
 
Na školní rok 2017/2018 

 
Obor vzdělání 

 

 
kód oboru 

 

počet 
přihlášených 

 

počet  
přijatých 

/k 30.9.2017/ 

Počet 
absolventů 

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 12 9 14 

Hotelnictví 65-41-M/01 22 16 6 

Podnikání 64-41-L/51 14 12 10 

Celkem  48 37             30 
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E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 2016/2017 

Obor Třída 
St

av
 1

6
/1

7
 

O
d

e
šl

i 

P
ři

b
yl

i 

St
av

 6
/1

7
 1. pololetí 2. pololetí Maturity 

V
yz

n
. 

P
ro

sp
ě

lo
 

N
e

p
ro

sp
. 

V
yz

n
. 

P
ro

sp
ě

lo
 

N
e

p
ro

sp
. 

V
yz

n
. 

P
ro

sp
ě

lo
 

N
e

p
ro

sp
. 

EKP 

1.A 5 0 0 5 0 4 1 0 5 0    

              

3.A 14 0 0 14 2 7 5 2 9 3    

4.A 14 0 0 14 0 8 6 0 12 2 0 9 3 

Celkem 33 0 0 33 2 19 12 2 26 5 0 9 3 

HS 

1.D 17 2 2 17 0 11 4 0 17 0    

2.D 20 1 2 21 0 11 10 1 16 4    

3.D 12 0 1 13 0 5 7 0 11 2    

4.D 6 0 0 6 0 2 4 0 3 3 0 3 0 

Celkem 55 3 5 57 0 29 25 1 47 9 0 3 0 

PHD 
1.N 17 5 0 12 0 7 10 1 9 2    

2.N 13 1 0 12 0 9 4 0 11 1 0 7 4 

Celkem 30 6 0 24 0 14 14 1 20 3 0 7 4 

              

 
Komentář k maturitním zkouškám – z celkového počtu 20 žáků denního studia konalo v jarním a podzimním 
termínu zkoušku 15 žáků. U dálkového studia konalo maturitní zkoušky 11 frekventantů z celkového počtu 14. 
Tři frekventanti nekonali maturitní zkoušky z důvodu neprospěchu a neukončení ročníku. 
 

Tabulka studijních průměrů tříd 
 
1.A 1.D 2.D 3.A 3.D 4.A 4.D 1.N 2.N 

2,51 2,63 2,79 2,16 2,42 2,90 2,95 2,34 2,88 

 

 
Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání  
Díky propojení teoretické a praktické výuky trvá zájem o absolventy Euroškoly 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. 
Zahraniční stáže žáků během studia podporují zájem absolventů o práci v zemích EU, kde 
jsou žádáni hlavně v oblastech gastronomie a cestovního ruchu. Zájem o pracovní uplatnění 
v zahraničí významně podporují odborné stáže, které Euroškola svým žákům během studia 
nabízí. /Bavorsko, Skotsko/ 
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F. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

typy studia počet akcí zaměření akcí 
Počet 

účastní
ků 

vzdělávací instituce 

Školení 1 dokumentace BOZP 1 Jiří Marel 

Seminář 1 Personalistika 2 Účetní kancelář p. Hýbl 

odborná přednáška 1 Přijímací řízení 1 KÚ České Budějovice 

Seminář 1 školní maturitní komisař 1 NIDV 

Seminář 1 zadavatel matur. zkoušky 1 NIDV 

Kurzy 1 moderní gastronomie 1 AČK 

studium kvalifikace 
pro SŠ 

semestr zvýšení kvalifikace 1 
 

Masarykova univerzita 

Brno 

školský management  pedagogické rady 14 Euroškola Strakonice 

BOZ a PO 1 Bezpečnost práce 17 technik BOZP a PO 
ISO 9001-2008 1 školení, informace 16 škola 
školení 3 webové stránky 2 ESO Euroškola 

 

G. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  

měsíc Počet 
akcí 

z toho nejdůležitější  

9/2016 5 Václavský autosalon, adaptační kurz, cyklistický kurz, carving, EDISON 

10/2016 7 akce na Pražském hradě, raut na Fóru podnikatelů, stáž- Bavorsko,                  
burzy škol -3, den otevřených dveří  

11/2016 17 dny otevřených dveří -2, burzy škol- 6, gastronomický festival v Českých 
Budějovicích, třídní schůzky, OPEN florbal Troja, stáž- Skotsko, Bavorsko, 
Waldmünchen, catering-2, exkurze 2 

12/2016 9 den otevřených dveří, Takhle si tady žijeme – interaktivní den pro ZŠ -2, stáž- 
Bavorsko, catering 4 

1/2017 8 den otevřených dveří -2,  stáž- Bavorsko,  maturitní ples, ples prezidenta ČR 

2/2017 5 gastronomický seminář s Petrem Stupkou, lyžařský kurs ,exkurze Europrint a.s., 
Takhle si tady žijeme – interaktivní den pro ZŠ, stáž Bavorsko 

3/2017 6 stáž- Bavorsko, Skotsko - gastronomický seminář s Petrem Stupkou, akce HŠ na 
Pražském hradě, seminář Metropolitní univerzita, catering -1,  

4/2017 2 stáž- Bavorsko, exkurze – čistička odpadních vod, Gastrofest, praktické maturitní 
zkoušky, exkurze Vídeň 

5/2017 4 stáž Bavorsko, barmanské zkoušky, catering KD Metropol 

6/2017 7 maturitní zkoušky, vodácký kurs, akce HŠ na Pražském hradě, návštěva 
prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého, předání maturitního 
vysvědčení 

7-8/2017 2 stáž v Bad Griesbachu, raut - 650. výročí Strakonic 
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 

Poslední provedené inspekce: 

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 škol a 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/ 

Termín inspekční činnosti: 4. dubna 2013 

Předmět inspekční činnosti 
Stížnost p. Švehly na postup školy ve věci poskytnutí informací podle § 21 odst. 3 zákona č. 
561/2004 Sb. 

Závěry 
Vzhledem ke kontaktům stěžovatele s ředitelem školy a jeho dotazům na průběh vzdělávání 
dcery je zřejmé, že informace o vzdělávacích výsledcích škola průběžně poskytovala. Další 
informace, požadované v době, kdy jmenovaná nebyla žákyní školy, nebyl ředitel povinen 
poskytnout. V této části je stížnost nedůvodná. 
Opakování 3. ročníku, které bylo žákyni povoleno bývalým ředitelem školy ve školním roce 
2009/2010, nemělo žádné právní opodstatnění. V této části je stížnost důvodná. 
Protože školní řád, podle kterého škola při omlouvání absence postupovala, není v rozporu 
se školským zákonem, stížnost je v této části nedůvodná. 
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Další kontroly 

Instituce Předmět kontroly Termín Výsledek 
CERTQUA Bonn DIN ISO 29990:2010  - interní audit 15.6.2016 bez závad 

OSSZ Plnění povinností v nemocenském pojištění, 
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na 
sociální zabezpečení  

11.5.2016 Nedostatky 
odstraněny 

 
Ověřování výsledků vzdělávání  
Dlouhodobě škola provádí dle DIN EN ISO 9001:2015 autoevaluaci v dokumentu 
Management review. Škola prošla v dubnu 2017 vnitřním auditem. Výsledné hodnocení je 
v dokumentu Prüfbericht DIN EN ISO 9001:2015. 
 

H. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

    Tabulka 1: Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací ve školním roce 2016/2017 

 
ř Ukazatel v Kč 

1 Poskytnutá dotace 4 434 135,00 

2 Použitá dotace,  v tom: 4 434 135,00 

3 Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem 
 

3 057 249,00 

4      v tom:  a) platy 2 262 422,00 

5                  b) OON 794 827,00 

6 Odvody na zákonné pojistné 789 103,00 

7 Ostatní neinvestiční výdaje celkem, v tom: 587 783,00 

8      učebnice a učební pomůcky   

9      nákup vody, paliv, energie 353 721,00 

10      služby pošt   

11      služby telekomunikací   

12      ochranné pomůcky   

13      DVPP   

14      programové vybavení   

15      nájemné * 234 062,00 

16      opravy a udržování   

17      Cestovné   

18      Prádlo   

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

20      ostatní jiné 
 

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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Výsledky hospodaření školy za školní rok 2016/2017  
 

PŘÍJMY Kč 

1 příjmy celkem         6 408 948 

2 dotace příjmy  4 434 135 

3 dotace ostatní 127 820 

4 školné příjmy  1 203 800 

5 ostatní příjmy  643 193 

VÝDAJE 6 198 492 

1 investiční výdaje 0 

2 neinvestiční výdaje 6 198 492 

z toho   

02.I mzdové náklady    4 002 457 

02.II učební pomůcky a drobný materiál                                521 609 

02.III energie                                                                 472 209 

02.IV nájemné                                                              313 620 

02.V odpisy                                                                    0 

02.VI služby pro školu                                              668 531 

02.VII provozní náklady ostatní                                           220 066 
 

 

Vyúčtování poskytnuté dotace ve školním roce 2016/2017  

Číslo účtu Název účtu 9-12 2016 1-8 2017 celkem 

502 100 Elektřina 0,00 55 487,48 55 487,48 

502 200 Teplo 100 313,00  197 921,00 298 234,00 

518 300 nájem stálý 78 405,00 155 656,52 234 061,52 

521 100 mzdy stálí  1 014 596,00 2 042 653,00 3 057 249,00 

524 100 Soc. poj. 168 995,00 409 478,00 578 473,00 

524 200 MS zdrav. poj. 61 487,00 149 143,00 210 630,00 

    1 423 796,00 3 010 339,00 4 434 135,00 
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Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2016 
PŘÍJMY Kč 

1 příjmy celkem 6 173 213 

2 dotace příjmy 4 172 733 

3 školné příjmy 128 255 

4 hospodářská činnost příjmy                                   
(602 030 až 602 305) 

1 263 175 

5 ostatní příjmy 609 050 

VÝDAJE 
 

 

1 investiční výdaje 0 

2 neinvestiční výdaje 6 172 824 

z toho     

02.I mzdové náklady                                                     
(521 + 524) 

4 042 991 

02.II učební pomůcky a drobný materiál                        
(501 202+ 501 203) 

497 454 

02.III energie                                                                    
(502) 

452 996 

02.IV nájemné                                                                  
(518 120 + 518 220) 

313 620 

02.V odpisy                                                                     
(551)  

0 

02.VI služby pro školu                                                     
(518 122 až 518 240) 

654 858 

02.VII provozní náklady ostatní                                         ( 
511 + 512 + 527 + 538 + 548+568…) 

210 905 

 

Celé účetnictví je každoročně podrobeno auditu, v jehož rámci jsou kontrolovány veškeré 
výnosy, náklady a účelnost a efektivita jejich využití. /viz příloha č.5/ 

Přehled čerpání státní dotace za rok 2016 
Číslo 
účtu Název účtu 1-8 2016 9-12 2016 Celkem 

502 200 Teplo 105 848,00 100 313,00 206 161,00 

518 300 nájem stálý 104 540,00 78 405,00 182 945,00 

518 213 Internet 2 174,00 0,00 2 174,00 

521 100 mzdy stálí MS 1 955 983,00 1 014 596,00 2 970 579,00 

524 100 MS soc. poj. 425 489,00 168 995,00 594 484,00 

524 200 MS zdrav. poj. 154 903,00 61 487,00 216 390,00 

    2 748 937,00 1 423 796,00 4 172 733,00 

I. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 

Výroční zpráva podle § 18 odst. 1 Zákona č. 106/1999 Sb.  

Zpráva zahrnuje období kalendářního roku 2016 a 2017: 

a) nebyla podána žádná žádost o informace v intencích zákona  

b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí  

c) nebyl vynesen žádný rozsudek soudu  
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d) nebyly poskytnuty žádné výhradní licence  

e) nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a  

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:  

§ 5 odst. 1 a) - f) zveřejnění informací u hlavní nástěnky školy  

§ 5 odst. 1 g) výroční zpráva za školní rok 2016/2017 je k nahlédnutí na ředitelství školy, je 
k dispozici na odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ v Českých Budějovicích, na 
webových stránkách školy: http://strakonice.euroskola.cz/o-skole/dokumenty/ 
 

 písemné požadavky na žádost o informace byly vyřízeny okamžitě, dotazy o studiu na 
škole byly zodpovězeny automatickým informačním systémem umístěným na www 
stránkách školy  

 nebylo řešeno řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona 
 
 
Obsah výroční zprávy byl 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 
11.10.2017.  /viz. příloha č. 6/ 

 
 
 
Ve Strakonicích dne 11.10.2017 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Mgr. Milan Vierer 
        ředitel Euroškoly Strakonice 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://strakonice.euroskola.cz/o-skole/dokumenty/
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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. 2016 (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 6 
 

 
 
 



 

Euroškola Strakonice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 27. strana 

Příloha 7 – certifikát ze stáží 
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Příloha 8 – Obrazová galerie 

 
ADAPTAČNÍ KURZ 

 
CYKLISTICKÝ KURZ 

 
PROJEKT EDISON 

 
CARVING – VYŘEZÁVÁNÍ OVOCE A ZELENINY 

 
VÁCLAVSKÝ AUTOSALON  WORKCAMP VE WALDMÜNCHENU 

 
TAKHLE SI TADY ŽIJEME … FLAMBOVÁNÍ 

 
20. ROČNÍK GASTROFESTU  
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OPEN FLORBAL TROJA 

 
                 CHARITATIVNÍ PLES PREZIDENTA ČR 

 
SPOLUPRÁCE S PETREM STUPKOU                                  

 
MATURITNÍ PLES 

 
NA METROPOLITNÍ UNIVERZITĚ 

 
STÁŽE V HOTELU MAXIMILIAN 

 
 NA PRAŽSKÉM HRADĚ S KARDINÁLEM DUKOU 

 
PRAXE NA PRAŽSKÉM HRADĚ S KARLEM GOTTEM 
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STÁŽE VE SKOTSKU 

 
                 CHARITATIVNÍ PLES PREZIDENTA ČR 

 
BARMANSKÝ KURZ                               

 
CATERING V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
PŘEDÁNÍ MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ 

 
VLADIMÍR DLOUHÝ S NAŠIMI STUDENTY 

 
25. VÝROČÍ VZNIKU EUROŠKOL V ČR 

 
PRAXE V TOP HOTELU PRAHA 
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