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Ředitel školy:    Ing. Mgr. Zdeněk Pešek 
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Škola se nachází v regionu orientovaném na obchod a služby. Počet žáků potvrzuje stálý 

zájem rodičů a žáků o vzdělávání na této střední škole především v oborech Kadeřník, 

Kosmetické služby, Prodavač, Obchodník, Grafický design a Aranžér. Vzrůstající 

množství hypermarketů, supermarketů i ostatních obchodů a provozoven umožňuje 

absolventům školy najít zaměstnání ve svém oboru. Převážně se jedná o dělnické a nižší 

manažerské pozice. 

Menší zájem je o vzdělávání v textilních oborech, který souvisí s úpadkem textilního 

průmyslu v regionu.  

Tradičně je velký zájem absolventů tříletých oborů vzdělání s výučním listem  

o nástavbový obor Podnikání. 

 

Ke vzdělávání v roce 2013/2014 bylo přijato celkem 477 žáků v denní formě vzdělávání a 

37 žáků v dálkové formě vzdělávání.  

 

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p. o. tradičně nabízí zájemcům denní formu 

vzdělávání  

  v tříletých oborech vzdělání s výučním listem  - Prodavač 

   - Kadeřník 

   - Aranžér 

   - Šití oděvů 

 

 ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitou  - Obchodník 

- Kosmetické služby 

- Grafický design 

 

Obor vzdělání Aranžér otevírá škola pouze jednou za tři roky z důvodu uplatnění absolventů na 

trhu práce. Ve školním roce 2013/2014 byl otevřen třetí ročník tohoto oboru.  

 

Absolventům tříletých oborů vzdělání nabízí škola možnost pokračovat v denní  

a dálkové formě vzdělávání   

 v nástavbovém oboru vzdělání (s maturitou)  - Podnikání 

 

Možnosti vzdělávání v tomto oboru využívají nejen absolventi tříletých oborů naší školy, ale  

i žáci ostatních středních škol teplického regionu.  

 

Ve školním roce 2013/2014 škola vyučovala tyto obory podle ŠVP: 

 69-51-H/01   Kadeřník 

 66-51-H/01   Prodavač 

 66-41-L/01   Obchodník 

 69-41-L/01   Kosmetické služby 

 31-59-E/01   Šití oděvů   

 82-41-M/05  Grafický design 

 66-52-H/01   Aranžér 

 64-41-L/51   Podnikání (forma vzdělávání denní) 

 64-41-L/51   Podnikání (forma vzdělávání dálková) 
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Přehled oborů vzdělání 
 

Obory vzdělání 

vyučované ve školním roce 2013/2014 

Ročník Počet žáků v 

ročníku 

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

66-51-H/01     Prodavač ano ano ano - 54 32 28 - 

66-52-H/001   Aranžér - - ano - - - 18  

69-51-H/01     Kadeřník ano ano ano - 55 22 31 - 

31-59-E/01     Šití oděvů ano - -  9 - - - 

66-41-L/01     Obchodník ano ano ano ano 11 14 21 23 

69-41-L/01     Kosmetické služby ano ano ano ano 13 9 17 16 

82-41-M/05    Grafický design ano ano ano ano 21 17 16 11 

64-41-L/51     Podnikání  - denní forma ano ano - - 20 19   

64-41-L/51     Podnikání – dálková forma - ano ano - - 24 13  
Počty žáků jsou uvedeny dle stavu k 30. 9. 2013 

 
Třídy ve škole 

 

Počet tříd  24 

Z toho tříd střední vzdělání  0 

Z toho tříd střední vzdělání s výučním listem  10 

Z toho tříd střední vzdělání s maturitou  10 

Z toho nástavbové studium denní forma 2 

Z toho nástavbové studium dálková forma 2 

 
Veškeré vzdělávání poskytuje škola v souladu s právními předpisy a  platnými učebními 

dokumenty.  

 

Pro zvýšení kvality výuky je realizováno dělení tříd na skupiny v předmětech písemná a 

elektronická komunikace, informační a komunikační technologie, počítačová grafika a 

typografie 

Dělení tříd na skupiny je realizováno také při výuce jazyků. Na škole se vyučuje jazyk německý 

a anglický. Žáci pokračují ve výuce toho cizího jazyka, kterému se učili v předchozím 

vzdělávání. Žáci ve všech čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou vyučovaných podle 

ŠVP se učí dva cizí jazyky – německý a anglický.  

 

 

Zařazení učiva ze světa práce 
 

Při začleňování tématu Člověk a svět práce do školních vzdělávacích programů si 

uvědomujeme, že se nejedná o jednorázové téma, ale věnujeme mu pozornost systematicky po 

celou dobu studia (v rámci vyučovacího procesu i jinými formami). 

Zařazení tématu do školních vzdělávacích programů se uskutečňuje tak, že jednotlivé 

obsahové celky jsou začleněny do odpovídajících vyučovacích předmětů (odborných i 

všeobecně vzdělávacích) vymezených vzdělávacím programem. Jsou to především: 
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 praktické vyučování 

 ekonomika 

 občanská výchova 

 právo 

 písemná a elektronická komunikace 

 informační a komunikační technologie 

 český jazyk a literatura 

 

 v ostatních předmětech jsou dávány příklady ze světa práce vždy, když je k tomu 

příležitost  

 

 téma je částečně zařazeno i v náplni třídnických hodin 

 

 Příslušné kompetence žáci nabývají především vlastním objevováním při řešení 

konkrétních problémů, při práci s konkrétními informacemi a při simulování konkrétních 

interpersonálních situací (projekt Simgame). 

 

 Důležitým partnerem při výuce je úřad práce, který obohacuje žáky o konkrétní 

informace, vysvětlení a rady týkající se oblasti povolání, zaměstnání a trhu práce.  

 

 Významnou roli zde má odborná praxe žáků v reálných pracovních podmínkách. 

 
K naplnění obsahu tématu Člověk a svět práce slouží také: 

 zahraniční stáže žáků 

 exkurze v odborných podnicích  

 simulační ekonomické hry (Simgame) 

 příprava a účast žáků v odborných soutěžích 

 činnost fiktivních firem 

 návštěvy Úřadu práce v Teplicích (účastní se všichni žáci končících ročníků) 

 školní projekt „Job for me“ (účastní se všichni žáci končících ročníků) 

 

Významnou úlohu ve škole plní výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří se 

nepodílejí pouze na řešení kázeňských problémů, ale poskytují žákům v případě jejich zájmu 

odborné rady, popř. pomoc v oblasti výchovně vzdělávacích problémů. 

 

Ve škole jsou integrováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým na žádost 

zákonných zástupců a po doporučení školského poradenského zařízení je umožněno 

vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Některé další žáky škola na základě 

doporučení školského poradenského zařízení zařadila do podpůrného programu  

(viz. hodnocení výsledků výchovného působení). 

 

Slabším žákům škola nabízí doučování a konzultace, jejichž přehled je vyvěšen na nástěnce, 

která je umístěná na chodbě školy. 

 

Škola má zpracovaný informační systém „škola – rodina“. 

  

Škola pokračuje šestým rokem v provozu školy online – možnost získání aktuálních informací 

o výsledcích vzdělávání žáků pomocí PC – přístup byl zřízen pro žáky i zákonné zástupce žáků.  
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Odborné vzdělávání 

 
Střední škola zabezpečuje odborný výcvik všech žáků tříletých oborů vzdělání s výučním 

listem a odborný výcvik a souvislou praxi pro všechny žáky čtyřletých oborů vzdělání 

s maturitou.  

Pro obor kadeřník jsou v budově A SŠ (Teplice, Alejní 12) vybudovány dvě odborné učebny – 

kadeřnictví, ve kterých je realizován odborný výcvik většiny žáků pod vedením učitelů ODV. 

Někteří žáci vyšších ročníků mají odborný výcvik zabezpečen na smluvních pracovištích pod 

vedením instruktorů. 

Odborný výcvik ostatních oborů probíhá v budově B SŠ (Teplice, E. Dvořákové 14), kde je 

zřízena odborná učebna pro textilní obory, jedna odborná učebna pro obor vzdělání aranžér, 

dvě učebny pro obor vzdělání kosmetické služby. V těchto oborech je realizován odborný 

výcvik většiny žáků pod vedením učitelů ODV. 

Pro žáky oborů vzdělání obchodník a prodavač je odborný výcvik zajištěn na smluvních 

pracovištích pod vedením instruktorů. Část jejich odborného výcviku, která není realizovatelná 

na smluvních pracovištích, probíhá v odborné učebně SŠ v budově B pod vedením učitelů 

ODV. Žáci si zde upevňují a utřiďují poznatky a dovednosti získané na smluvních pracovištích. 

V budově B se nachází také učebny s interaktivními tabulemi, počítačová učebna a učebna 

s interaktivním projektorem, které využívají hlavně žáci oboru vzdělání grafický design pro 

výuku odborných předmětů a ostatní obory dle potřeby. 

Pro všechny žáky se vytváří možnost získání potřebných znalostí, dovedností a návyků pro jimi 

zvolený obor vzdělání. 

 

Nejvýznamnějšími partnery pro spolupráci se SŠ jsou Billa, Tesco, Penny Market, Rossmann,  

Kaufland. V jejich zařízeních vykonává odborný výcvik nejvíce našich žáků. Tyto subjekty 

mají vliv na budoucí zaměstnanost našich absolventů. 

 

 

Přehled pracovišť– viz příloha č.1 

 

Nová závěrečné zkouška 2 

 

Škola využila pro přípravu a realizaci závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání 

s výučním listem jednotné zadání, které je připravováno v rámci projektu Nová závěrečná 

zkouška 2. Projekt řídí MŠMT ČR ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání a přispívá 

na něj Evropský sociální fond. Naše škola využila jednotného zadání závěrečných zkoušek již 

osmý rok. Žáci kromě výučního listu získali také osvědčení o úspěšném vykonání závěrečné 

zkoušky v rámci řešení systémového projektu  NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA 2 (výsledky 

závěrečných zkoušek viz výchovně vzdělávací proces). 
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PROJEKTY 

 

V březnu 2012 byla naše škola vybrána do projektu UNIV 3 kraje, který připravuje tvorbu 

programů DV podle standardů NSK obor krejčí. V tomto projektu jsme zpracovávali program 

 ,,Zhotovení pánských plášťů a bund“ a dále jsme spolupracovali se SŠ oděvního a grafického 

designu z Lysé nad Labem na vytváření programu ,,Zhotovení dámských kostýmů a plášťů“.  

Naše škola ve školním roce 2013/2014 prováděla revize ve vytvořených programech. Projekt 

je realizován od 1. 3. 2012 do 30. 6. 2015. 

EU -  peníze středním školám: 

V březnu 2012 byl škole schválen program EU - peníze středním školám, který probíhal až do 

března 2014.  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 

rozpočtem ČR. Cílem projektu je podpora operačního programu vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Oblastí podpory je zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních 

školách. Výsledkem programu EU -  peníze středním školám je v rámci OP VK zavedení nové 

oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), 

jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.      

Škola si v tomto projektu vybrala tato témata: 

 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti  

 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách  

 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT  

 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků 

středních škol  

 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních 

škol  

 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících 

k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu 

Zlepšení výuky v těchto oblastech bylo dosaženo metodickým vzdělávání pedagogických 

pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních 

materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech probíhalo individualizací 

výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Z prostředků projektu se naše škola 

vybavila výpočetní technikou, projektory a interaktivními tabulemi. Tuto techniku učitelé 

využívají ve svých hodinách a pomocí digitálních materiálů zprostředkovávají žákům danou 

problematiku. Tyto materiály si mohli učitelé vytvořit podle svých představ a zvoleného tématu 

sami. Učitelé vytvořili 20 šablon, které obsahují 48 sad.  

Vektor 1 – srovnávací testy SCIO 

15. - 16. 10. 2013 proběhlo testování 1. ročníku oboru vzdělání Kosmetické služby a Obchodník 

z CJL, MAT, CJ a OSP. Cílem testování bylo zjistit, jaké učební styly a strategie žákům 

vyhovují, jaké styly preferují a co jim pomáhá, aby se novou a obtížnou látku naučili, pochopili 

a zapamatovali. Dále škole byly poskytnuty informace o vědomostech a dovednost 

z jednotlivých předmětů, se kterými žáci přicházejí ze ZŠ. Další testování těchto žáků proběhne 

v roce 2016, kdy škola zjistí, jakou přidanou hodnotu žáci získali během studia daného oboru.  
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Maturitní trénink 

Součástí přípravy maturitní zkoušky byl maturitní trénink, kdy si žáci maturitních ročníků 

dobrovolně vyzkoušeli 12. – 13. 11. 2013  a 16. 2. -  19. 2. 2014 testy SCIO on line. Přínosem 

bylo získání informací o připravenosti žáků k úspěšnému absolvování písemných maturitních 

zkoušek. V jarním termínu byl zájem žáků o maturitní testy SCIO on line nižší.  Po jarním 

termínu jsme porovnali výsledky žáků s podzimním termínem a zjistili jsme pokrok ve 

znalostech pouze u předmětu CJL. V ostatních předmětech byla úspěšnost nižší než 

v podzimním termínu. Výsledky maturitních tréninků byly předány jednotlivým předmětovým 

komisím. Příprava žáků k maturitní zkoušce byla zaměřena na nácvik problematických 

typových úloh, u kterých byla zjištěna nejnižší úspěšnost. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Projektový den „Škola hrou – Vítáme žáky 1. ročníků“ 
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3. 9. 2013 se konal ve Sportovní hale Teplice den plný her, soutěží a zábavy, který byl 

uspořádán pro žáky 1. ročníků. Bylo to příjemné neformální přijetí nových žáků. Zúčastnili se 

žáci všech 1. ročníků, kteří nastoupili ve školním roce 2013/2014 do naší SŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikulturní den 

 

17. 10. 2013 se v naší škole konala beseda pod záštitou Komunitního multikulturního centra 

PPI v Ústí nad Labem. Besedy se zúčastnily 4 třídy (1. až 2. ročník) naší školy. V besedě se 

žáci dozvěděli zajímavosti od cizinců vietnamské národnosti žijících v naší republice, kteří 

žákům vyprávěli o svých zvycích, o životě v jejich zemi a jak se jim žije v naší zemi. 
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Projekt „Jeden svět na školách - Příběhy bezpráví“ 

 

Tohoto projektu, který se konal 21. 11. 2013, se zúčastnili žáci třídy NP2. a GD1. Žákům 

v rámci projektu byl promítnut dokumentární film „Hitler, Stalin a já“. Žáci zhlédli životní 

příběh Hedy Blochové, který je výmluvnou ukázkou, jak zásadním způsobem ovlivnily dva 

totalitní režimy 20. století osudy mnoha obyvatel Evropy. Po zhlédnutí filmu následovala 

beseda s historikem PaedDr. Janem Havlem o filmu, 2. světové válce a historii očima dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektový den „Adventní čas ve škole“ 

 

Tento projektový den proběhl ve škole 20. 12. 2013. Žáci v rámci tohoto projektového dne si 

oživili tradice českých Vánoc. Žáci si mohli vyzkoušet zdobení perníčků, výrobu vánočních 

ozdob z různých materiálů, lití olova, výrobu lodiček ze skořápek ořechů atd. 
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Projekt SIMGAME 
 

Simgame je simulační podnikově-ekonomická hra, která umožňuje studentům propojit 

teoretické znalosti z oblasti podnikové ekonomiky a účetnictví s realitou a pochopit 

vnitropodnikové procesy. Jedná se o deskovou hru, na jejíž ploše je znázorněn výrobní podnik 

a jeho majetková a kapitálová struktura. Ze žáků byly utvořeny čtyři týmy po třech a čtyřech 

žácích. Každý tým představoval jeden výrobní podnik. V průběhu této hry jednotlivé týmy žáků 

samostatně vedly podnik, tj. vyráběly výrobky, prodávaly je, nakupovaly potřebný materiál, 

vyplácely mzdy zaměstnancům, žádaly o úvěry, vedly podnikovou dokumentaci, propočítávaly 

zisky apod. Projekt probíhal ve dnech 13. –19. 12. 2013, kdy proběhl nácvik statické i 

dynamické verze.  Hry se zúčastnili žáci třídy O3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt  „Job for me“ 

 

Job for me je školní projekt určený pro žáky posledních ročníků vzdělávání. Cílem projektu je 

příprava žáků na vstup 

do „Světa práce“, 

nácvik základních 

písemností obvykle 

nezbytných pro nástup 

do zaměstnání, 

testování potenciálu 

osobnosti, znalostí a 

schopností. V přípravné 

fázi vypracovali žáci 

v rámci teoretického 

vyučování žádost o 

přijetí do pracovního 

poměru, životopis a 

vyplnili osobní 

dotazník. Poté vedení 

školy vyhlásilo 

výběrové řízení na 
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fiktivní pracovní místa na dny 11. a 12. března 2014. Součástí výběrového řízení byl 

vědomostní test, a přijímací pohovor. Vědomostní test prokázal znalosti žáků z oblasti 

ekonomiky a práva. Vše bylo hodnoceno výběrovou komisí bodově a byli vyhodnoceni nejlepší 

uchazeči. U přijímacího pohovoru mnozí žáci prokázali, že jsou plni optimismu, dokáží být 

flexibilní, projevují takt a přiměřené sebevědomí. 

Žáci – uchazeči o zaměstnání se na celém projektu podíleli aktivně a zodpovědně. Uvědomili 

si, že při vstupu do pracovního poměru hraje roli mnoho různých faktorů, z nichž většinu 

mohou ovlivnit svým postojem, chováním, dobrou přípravou a vystupováním. Celý projekt byl 

kladně hodnocen jak pedagogy, tak zúčastněnými žáky. 

 

Projekt „Finanční gramotnost“ 

 

 Ve dnech 18. 3. – 19. 3. 2014 proběhly projektové dny zaměřené na finanční gramotnost žáků. 

Cílem projektu bylo naučit žáky finanční gramotnosti a zodpovědnému přístupu k financím tak, 

aby se v budoucnu vyvarovali finančních a existenčních problémů. Projektu se účastnily třídy 

druhých ročníků (P2., K2., KO2. a GD2.).  Projekt byl zaměřen na: 

 rozpočet domácnosti 

 bankovní služby 

 platební karty 

 nové trendy v bezhotovostním placení 

 druhy úvěrů 

 nebankovní půjčky 

 rizika úvěrů a zadlužení 

 

Žáci si vyzkoušeli učebnicový příklad rodinného rozpočtu, sestavení svého vlastního týdenního 

rozpočtu. Seznámili se se službami obchodních bank, zhotovením a používáním bankovních 

účtů, internetového bankovnictví, platebních karet, jejich prvky, ochranou a používáním 

bankomatů. U úvěrů byly žákům podány informace o jejich druzích, RPSN, rizikách ručitelství, 

exekucích a vymáhání pohledávek. V průběhu jednotlivých vyučovacích bloků žáci pracovali 

s učebnicemi, pracovními listy vytvořenými dle učebnic Finanční gramotnost. 
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Projekt Humanita 

 

I v tomto školním roce jsme pokračovali v projektu Humanita, který vzešel za podpory učitelů 

a žáků z iniciativy směřující k uctění památky obětí 2. světové války. V rámci této iniciativy 

žáci školy tvůrčím způsobem dlouhodobě pracují s tématem válečných let 1939 – 1945. Mnohé 

žákovské práce překvapují hloubkou myšlenky a zaujetím tématem. Představování těchto prací 

veřejnosti významně přispívá k zachování paměti zločinů totalitního režimu.  

Akce konané v rámci projektu Humanita: 

 

1. Návštěva Kulturní památky v Letech u Písku  

Dne 4. 9. 2013 se žáci tříd GD2., GD3., a GD4. zúčastnili exkurze do Kulturní památky 

v Letech u Písku. Zde si prohlédli památník a našimi žáky vytvořený model sběrného dvora 

pro Romy. Dále navštívili výstavu fotografií s názvem "Ozvěny", která se konala v místní 

galérii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Návštěva Památníku Terezín 

Dne 19. 11. 2013 se konala exkurze do Památníku Terezín.. Žáci navštívili v rámci exkurze 

Malou pevnost, prohlédli si Národní hřbitov, 1. vězeňský dvůr, prošli podzemní chodbou na 

popraviště, navštívili areál 4. vězeňského dvora, výstavu v předsálí kina a muzeum v objektu 

Malé pevnosti.  

 

 

  

http://www.ststeplice.cz/images/Fotky-Aktivity/2013-11-09-terezin/2.jpg
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3. Návštěva Kulturní památky v Letech u Písku  

Dne 24. 3. 2014 se konala exkurze do Kulturní památky v Letech u Písku v rámci zahájení 

návštěvní sezóny, představení modelu letského tábora, křestu knihy, vysazení stromů, 

poslechu Etno kapely. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Výstava výtvarných děl žáků oboru vzdělání grafický design v prostorách Památníku 

Terezín 

Ve čtvrtek 3. dubna 2014 se konala v prostorách Památníku Terezín vernisáž výstavy Humanita, 

která představovala veřejnosti očima mladých lidí připomínku obětí 2. světové války. Na 

výstavě   byla instalována výtvarná díla žáků oboru grafický design. Slavnostní vernisáže se 

zúčastnili i významní hosté, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, Ing. Dagmar 

Waicová, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Ústeckého kraje, Ing. 

Mgr. Jaroslav Pikal, zástupce ředitele Krajského úřadu Ústí nad Labem, a další. Vernisáž zahájil 

ředitel školy Ing. Mgr. Zdeněk Pešek a za Památník Terezín Mgr. Tomáš Rieger, k přítomným 

promluvil i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Po hudebním vystoupení studentů 

teplické konzervatoře následovala prohlídka vystavených prací. Výstava vznikla v rámci 

školního projektu a navazuje na řadu předchozích akcí, které škola uskutečnila již v minulém 

roce. Můžeme uvést např. výstavu výtvarných prací a repliky jednoho z původních lidických 

domů v Památníku Lidice, 

vystavení modelu tábora v Letech, 

výstavu výtvarných prací v Jízdárně 

Regionálního muzea v Teplicích či 

výstavu v obchodním centru 

Olympia Teplice. Nově instalovaná 

výstava v Památníku Terezín byla 

přístupná veřejnosti do konce 

května. 
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Výstava Střední školy obchodu a služeb, Teplice, p. o. k příležitosti  

140. výročí založení školy 

 
Slavnostní vernisáží začala v pondělí 2. 12. 2013 v 16:00 hodin v Jízdárně Regionálního muzea 

v Teplicích výstava k příležitosti 140. výročí založení školy. Výstavu zahájil ředitel školy Ing. 

Mgr. Zdeněk Pešek a po 

něm si vzal slovo ředitel 

muzea Ing. Bohuslav 

Boček. Během vernisáže 

předvedli své hudební 

umění žáci teplické 

Konzervatoře. Modely 

šatů prezentovaly 

žákyně oboru šití oděvů 

a kosmetické služby. 

Výstava reflektovala 

vývoj školy od jejího 

vzniku v r. 1874, kdy 

byla založena jako 

odborná škola 

keramická. Od roku 

1958 plnila funkci 

učňovské školy pro 

obory pletař, šička, krejčí, sklář, keramik, elektromontér, prodavač, kuchař, číšník a další. Svým 

postavením a velikostí se stala dominantní učňovskou školou  

v rámci okresu Teplice. 

Návštěvníci mohli 

zhlédnout fotografie 

prací učebních  

i maturitních oborů, 

práce aranžérů a 

grafického designu i 

dobové šaty oboru šití 

oděvů. Pravidelně 

(pondělí, středa, pátek 

od 15:00 do 17:00 

hodin) byly v Jízdárně 

konané ukázky práce 

učebních oborů 

kadeřník, kosmetické 

služby, šití oděvů a 

aranžér. Výstava trvala 

do konce ledna 2014.  
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V adventním čase se naší výstavy v Jízdárně zúčastnila Ing. Dagmar Waicová, předsedkyně       

 zastupitelského výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Ústeckého kraje. 

 
      
   

   

   

   

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ststeplice.cz/images/Fotky-Aktivity/2013-12-21-vystava/4.jpg
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Výchovně vzdělávací proces – přijímací řízení 
Přijímací zkoušky se nekonaly. Do všech oborů byli uchazeči přijímáni na základě výsledků 

vzdělávání na předchozí škole. 

 

Počty přihlášených 

1. kolo stř. vzděl. s výuč. listem  109 

2. kolo stř. vzděl. s výuč. listem  14 

Do dalších kol stř. vzděl. s výuč. listem  22 

1. kolo stř. vzděl. s mat.  91 

2. kolo stř. vzděl. s mat.  2 

Do dalších kol stř. vzděl. s mat.  7 

 

Počty přijatých 

1. kolo stř. vzděl. s výuč. listem  107 

2. kolo stř. vzděl. s výuč. listem  14 

Do dalších kol stř. vzděl. s výuč. listem  22 

Skutečně nastoupilo stř. vzděl. s výuč. listem  76 

1. kolo stř. vzděl. s mat.  90 

2. kolo stř. vzděl. s mat.  2 

Do dalších kol stř. vzděl. s mat.  7 

Skutečně nastoupilo stř. vzděl. s mat.  58 

 

Počet odvolání 

1. kolo odvolání celkem  0 

2. kolo odvolání celkem  0 

další kola odvolání celkem  0 

1. kolo přijatí autoremedura  0 

2. kolo přijatí autoremedura  0 

další kola přijatí autoremedura  0 

1. kolo přijatí odvolání ke KÚ  0 

2. kolo přijatí odvolání ke KÚ  0 

další kola přijatí odvolání ke KÚ                
 

0 

 

Výchovně vzdělávací proces – průběžné výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Prospěch - I. pololetí 
 

Počet žáků stř. vzděl. s výuč. listem  274 

   Z toho prospělo s vyzn. stř. vzděl. s výuč. listem  10 

   Z toho prospělo stř. vzděl. s výuč. listem  91 

   Z toho neprospělo stř. vzděl. s výuč. listem  19 

   Z toho ostatní (nehodnocení, odešlí apod..) 154 
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Počet žáků stř. vzděl. s maturitou  276 

   Z toho prospělo s vyzn. stř. vzděl. s mat.  8 

   Z toho prospělo stř. vzděl. s mat.  133 

   Z toho neprospělo stř. vzděl. s mat.  34 

   Z toho ostatní  101 

 

Prospěch – II. pololetí 
 

Počet žáků stř. vzděl. s výuč. listem  235 

   Z toho prospělo s vyzn. stř. vzděl. s výuč. listem  7 

   Z toho prospělo stř. vzděl. s výuč. listem  145 

   Z toho neprospělo stř. vzděl. s výuč. listem  49 

   Z toho ostatní  34 

Počet žáků stř. vzděl. s maturitou  235 

   Z toho prospělo s vyzn. stř. vzděl. s mat.  13 

   Z toho prospělo stř. vzděl. s mat.  181 

   Z toho neprospělo stř. vzděl. s mat.  27 

   Z toho ostatní  14 

 

 

 

 

Hodnocení chování žáků na SŠ 
 

I. pol. 2. stupeň chování  18 

I. pol. 3. stupeň chování  10 

I. pol. podm. vyloučení  17 

I. pol. vyloučení  2 

II. pol. 2. stupeň chování  14 

II. pol. 3. stupeň chování  14 

II. pol. podm. vyloučení  34 

II. pol. vyloučení  4 

 

Docházka žáků na SŠ 
 

Zameškané hodiny celkem 1. pol.  64427 

  Z toho neomluv. hodiny 1. pol.  1135 

Zameškané hodiny celkem 2. pol.  63208 

  Z toho neomluv. hodiny 2. pol.  553 
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Výchovně vzdělávací proces – závěr (MZ, ZZ) 
 

Skladba žáků u závěrečné resp. maturitní zkoušky 
 

Počet žáků konajících poprvé ZZ stř. vzděl. s výuč. listem  64 

   Z toho žáci z daného šk. roku  64 

   Z toho žáci z minulého šk. roku  0 

   Z toho žáci z předchozích šk. let  0 

Počet žáků konajících opravnou ZZ stř. vzděl. s výuč. listem  7 

Počet žáků konajících poprvé MZ stř. vzděl. s mat.  52 

    Z toho žáci z daného šk. roku  52 

   Z toho žáci z minulého šk. roku  0 

   Z toho žáci z předchozích šk. let  0 

Počet žáků konajících opravnou MZ stř. vzděl. s mat.  50 

 
Prospěch žáků u poprvé skládané závěrečné či maturitní zkoušky 
 

Počet žáků konajících poprvé ZZ stř. vzděl. s výuč. listem  64 

   Z toho u ZZ prospělo s vyzn.  4 

   Z toho u ZZ prospělo  53 

   Z toho u ZZ neprospělo  7 

Počet žáků konajících poprvé MZ stř. vzděl. s mat.  52 

   Z toho u MZ prospělo s vyzn.  0 

   Z toho u MZ prospělo  20 

   Z toho u MZ neprospělo  32 

 

Prospěch žáků u opravné závěrečné či maturitní zkoušky 
 

Počet žáků konajících opravnou ZZ stř. vzděl. s výuč. listem  7 

   Z toho u ZZ prospělo s vyzn.  0 

   Z toho u ZZ prospělo  7 

   Z toho u ZZ neprospělo  0 

Počet žáků konajících opravnou MZ stř. vzděl. s mat.  50 

   Z toho u MZ prospělo s vyzn.  0 

   Z toho u MZ prospělo  16 

   Z toho u MZ neprospělo  34 

 

 



20 

 

Pedagogičtí pracovníci školy 

 
Pedagogičtí pracovníci na SŠ 
 

Počet int. PP fyzicky  48 

Počet int. PP přepočteno  44,45 

Počet int. NP fyzicky  13 

Počet int. NP přepočteno  12,5 

Počet ext. PP fyzicky  0 

Počet ext. NP fyzicky  0 

Asistenti pedagoga pro zdrav. postiž. fyzicky  0 

Asistenti pedagoga pro soc. znevýhod. fyzicky  0 

 

 Věková skladba a kvalifikovanost pedagogických pracovníků na SŠ 
 

Počet PP do 35 let celkem  16 

   Z toho ženy  10 

   Počet PP bez odb. kvalif. do 35 let  8 

Počet PP 35 - 45 let celkem  9 

   Z toho ženy  7 

   Počet PP bez odb. kval. 35 - 45 let  6 

Počet PP 45 - 55 let celkem  14 

   Z toho ženy  11 

   Počet PP bez odb. kval. 45 - 55 let  6 

Počet PP 55 - důch.věk celkem  7 

   Z toho ženy  5 

   Počet PP bez odb. kval. 55 - důch.věk  2 

Počet PP důchodci celkem  2 

   Z toho ženy  2 

   Počet PP bez odb. kval. důch.věk  0 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Počet účastníků akce dle vyhl. č. 317/205 Sb. (započítána 

vícenásobná účast téhož pracovníka na více akcích 
59 

Počet účastníků akce ostatní 3 

Počet PP, kteří se nezúčastnili žádné vzdělávací akce  10 
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Přehled školení 

 

Účastník Název akce Datum 

Ing. Mgr. 

Zdeněk Pešek 

Základní kurz pro instruktory lyžování 

Kázeň a klima školy 

 

16. – 21. 12. 

2013 

5. 6. 2014 

Mgr. Hana 

Babůrková 

Kázeň a klima školy 

 

5. 6. 2014 

Ing. Dana 

Belková 

Kariérové poradenství pro výchovné poradce, TU ale i 

vedení školy 

Kázeň a klima školy 

 

12. 11. 2013 

 

5. 6. 2014 

Mgr. Marcela 

Pikalová 

Kariérové poradenství pro výchovné poradce, TU ale i 

vedení školy 

Kázeň a klima školy 

 

12. 11. 2013 

 

5. 6. 2014 

Bc. Josef 

Bartoň 

Kázeň a klima školy 

 

5. 6. 2014 

Daniela 

Bartůňková 

Kázeň a klima školy 

 

5. 6. 2014 

Mgr. Jan Bašek Kázeň a klima školy 

 

5. 6. 2014 

Mgr. Eva 

Belisová 

Finanční gramotnost 

 

Kázeň a klima školy 

 

15. 10. 2013 

22. 10. 2013 

5. 6. 2014 

Ing. Jitka 

Černá 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

 

Kázeň a klima školy 

 

9. 10. 2013 –  

26. 3. 2014  

5. 6. 2014 

PaedDr. Marta 

Gühlová 

Konzultační seminář pro ŠMK 

Kázeň a klima školy 

 

27. 3. 2014 

5. 6. 2014 

 

Ivana Hájková Kázeň a klima školy 

 

5. 6. 2014 

Tomáš 

Holubička 

Kázeň a klima školy 

 

5. 6. 2014 

Alena 

Horáková 

Kázeň a klima školy 

 

5. 6. 2014 

Mgr. Marta 

Hudcová 

Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ 

Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře 

Konzultační seminář k ústní zkoušce z CJL 

Hodnotitel písemné práce pro žáky s PUP MZ 

Kázeň a klima školy 

 

5. 2. 2014 

10. 2. 2014 

10. 3. 2014 

13. 3. 2014 

5. 6. 2014 

Mgr. Eva 

Huderová 

Kázeň a klima školy 

 

5. 6. 2014 

Dagmar 

Jandová 

Kázeň a klima školy 

 

 

5. 6. 2014 
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Ing. Petr 

Kašťák 

Kázeň a klima školy 

 

5. 6. 2014 

Marie 

Kovářová 

Kázeň a klima školy 

 

5. 6. 2014 

   

Věra Kučerová Kázeň a klima školy 

 

5. 6. 2014 

Mgr. Markéta 

Linhartová 

Den geografie 

Základní kurz pro instruktory snowboardingu 

 

Kázeň a klima školy 

 

21. 11. 2013 

17. - 22. 3. 

2014 

5. 6. 2014 

Jiří Mácha Kázeň a klima školy 

 

5. 6. 2014 

Bc. Berenika 

Malkovská 

Hodnotitel ústní zkoušky – AJ 

Hodnotitel ústním zkoušky pro žáky s PUP MZ 

Kázeň a klima školy 

 

 

30. 11. 2013 

31. 3. 2014 

5. 6. 2014 

Eva Melzerová Worskhop projektu – Schwarzkopf profesionál 

Hair kurz STEP ONE 

Kázeň a klima školy 

 

15. 1. 2014 

27. 2. 2014 

5. 6. 2014 

 

 

Marie 

Mošnová 

Kázeň a klima školy 

 

 

5. 6. 2014 

Jana Müllerová Kázeň a klima školy 

 

5. 6. 2014 

Ing. Zdeňka 

Musilová 

Kázeň a klima školy 

 

5. 6. 2014 

Ing. Diana 

Pelčáková 

Kázeň a klima školy 5. 6. 2014 

Ing. Michal 

Satrapa 

Základní kurz pro instruktory snowboardingu 

 

Kázeň a klima školy 

 

17. – 22. 3. 

2014 

5. 6. 2014 

Ing. Renata 

Solarová 

Diagnostika školní třídy, činnost intervenčního týmu. 

Problémové dítě v kontextu periodizace vývoje jedince 

Tvorba, realizace a vyhodnocování individuálních 

vzdělávacích plánů 

Kázeň a klima školy 

 

15. 11. 2013 

 

23. 1. 2014 

 

5. 6. 2014 

Mgr. Riana 

Šeborová 

Kázeň a klima školy 

 

5. 6. 2014 

 

Vendula 

Ševčíková 

Worskhop projektu – Schwarzkopf profesionál 

Hair kurz STEP ONE 

Kázeň a klima školy 

 

15. 1. 2014 

27. 2. 2014 

5. 6. 2014 
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Mgr. Petr 

Šimko 

Kázeň a klima školy 

 

5. 6. 2014 

MgA. Eva 

Štefanová 

Multiplikační setkání v Drážďanech 17. – 19. 1. 

2014 

Ing. Věra 

Truxová 

Kázeň a klima školy 

 

5. 6. 2014 

Ing. Petra 

Urbanová 

Finanční gramotnost 15. 10. 2013 

22. 10. 2013 

Jana 

Valachová 

Konzultační seminář k ústní zkoušce z německého jazyka 

Konzultační seminář k ústní zkoušce z českého jazyka 

Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ 

Hodnotitel písemné práce pro žáky s PUP MZ 

Kázeň a klima školy 

 

13. 2. 2014 

10. 3. 2014 

30. 3. 2014 

30. 3. 2014 

5. 6. 2014 

Bc. Petr 

Zlatohlávek 

Kázeň a klima školy 

 

5. 6. 2014 

 

 

Další vzdělávání 

 

Ing. Mgr. Zdeněk Pešek  - studuje studium k rozšíření kvalifikace Institut manažerské 

ekonomie a.s. MBA 

 

Mgr. Marcela Pikalová -  dokončila studium k získání kvalifikace na UJEP Ústí nad Labem –  

magisterské studium Sociální pedagogika, studuje bakalářské studium Školský management 

 

Bc. Josef Bartoň  –   dokončil bakalářské studium Specializace v pedagogice v AJ 

- studuje Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – AJ a literatura, navazující, UJEP 

Ústí nad Labem 

 

Ivana Hájková – studuje studium k získání kvalifikace na UK Praha – bakalářské studium 

Učitelství praktického vyučování a ODV 

 

Tomáš Holubička -   studuje studium k získání kvalifikace na Masarykově univerzitě v  

Brně - bakalářské studium Lektorství AJ 

 

Bc. Berenika Malkovská – dokončila studium k získání kvalifikace na UJEP Ústí nad Labem 

- bakalářské studium Specializace v pedagogice AJ a literatura 

 

Jaroslav Pikal  –  studuje studium k získání kvalifikace na UJEP Ústí nad Labem – bakalářské 

studium Sociální pedagogika 

 

Jana Valachová – studuje studium k získání kvalifikace na Univerzitě Palackého v Olomouci 

– bakalářské studium Specializace v pedagogice CJL se zaměřením na vzdělávání,  

 NJ se zaměřením na vzdělávání 

 

Bc. Petr Zlatohlávek – studuje studium k získání kvalifikace UK Praha – magisterské studium 

Učitelství pro ZŠ a SŠ  obor IKT 
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Mgr. Riana Šeborová  –  studuje studium Sebezkušenostní výcvik – IPPP ČR kód 100/2011 – 

Institut pedagogicko – psychologického poradenství České republiky  

 

Barbora Kavanová – studuje studium k získání kvalifikace na UK Praha – bakalářské studium 

Učitelství praktického vyučování a ODV 

 

Věra Kučerová – studuje studium k získání kvalifikace na UK Praha – bakalářské studium 

Učitelství praktického vyučování a ODV 

 

 

 

Hodnocení výsledků výchovného působení 

 
Problematika výchovného poradenství 
 

Aktivita výchovného poradenství se v tomto školním roce soustředila na:  

 

1. Činnost informativní 

 

 V měsíci září byl vypracován informační leták pro žáky 1. ročníků a jejich rodiče, ve kterém 

byli informováni o úkolech a poskytovaných službách výchovného poradce na škole a o 

jeho konzultačních hodinách. Leták byl mezi žáky distribuován třídními učiteli na prvních 

třídních schůzkách. 

 

 V průběhu měsíců září a říjen byly učitelům poskytovány informace o metodách práce 

s žáky, pro které byl vypracován individuální vzdělávací program, pro školní rok 2013/14, 

což byli 3 žáci. Tyto IVP byly zároveň zkonzultovány a schváleny pracovníkem PPP 

Teplice a SPC Demosthenes Ústí nad Labem, ke kterým tito žáci přísluší. 

 

 V rámci konzultačních hodinách byly žákům vycházejících ročníků poskytovány 

kvalifikované informace o možnostech uplatnění na trhu práce nebo o možnostech dalšího 

studia na VOŠ, VŠ. Dále byla poskytována informační pomoc žákům, kteří se v průběhu 

studia na jimi vybraném oboru necítili úspěšní a chtěli v rámci školy přestoupit na jiný obor, 

nebo i změnit školu. Takto se nám podařilo nasměrovat dvě žákyně z oboru Grafický design 

z 1. a 2. ročníku do oboru aranžér, který není po studijní stránce tak náročný, a přesto 

vyhovuje jejich zájmu. 

 

 Na nástěnce školy byla celý školní rok aktualizována nabídka studijních oborů především 

ze strany vysokých škol a u výchovné poradkyně byla k dispozici literatura zaměřená na 

pomaturitní studium, např. časopis Kam po maturitě, bulletin Jak na VŠ apod.  

 

 V měsících únor a březen 2014 byly zajištěny návštěvy Úřadu práce v Teplicích pro žáky 

vycházejících ročníků, na kterých je pracovníci úřadu práce seznámili s možnostmi 

uplatnění na trhu práce. 

 

 V rámci konzultačních hodin byly poskytovány informace a odborné poradenství jak 

rodičům tak i žákům, a to nejen se SPUCH či IVP. 
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 Výchovný poradce se zúčastňoval schůzek výchovných poradců pořádaných v PPP Teplice, 

a to říjnu 2013 a v únoru 2014. 

 

 

2. Činnost koordinační 

 

 V rámci koordinační činnosti probíhala spolupráce se školním metodikem prevence, 

třídními učiteli a zákonnými zástupci žáků. 

 
 Při práci s žáky s IVP byla využita spolupráce s PPP Teplice a dětským centrem komplexní 

péče Demosthenes Ústí nad Labem. Ve školním roce 2013/2014  byl vypracován IPV pro 

jednu žákyni 4. ročníku oboru vzdělání Grafický design a pro dva žáky  1. ročníku oboru 

vzdělání Podnikání.  

 

 Během celého školního roku byla koordinována činnost při plnění programu „Podpora 

romských žáků středních škol“. V prvním pololetí bylo úspěšně zařazeno do tohoto projektu 

7 žáků z prvního, druhého i třetího ročníku. Ve druhém pololetí se úspěšně zařadili 2 žáci z 

druhého a třetího ročníku. 

 

 Byla poskytnuta pomoc 1 žákovi z prvního ročníku ze sociálně slabého prostředí při 

vybavování potřebnými učebnicemi. 

 

 Při výskytu konfliktních situací byla koordinována činnost výchovného poradce, třídního 

učitele, žáka a rodičů prostřednictvím výchovné komise. Podařilo se zmírnit napětí a 

eliminovat konfliktní situace ve třídě K3., která vznikla sloučením dvou druhých ročníků. 

 

 V případech opakované absence ve škole se výchovné poradkyni osvědčila spolupráce s 

třídním učitelem a zákonnými zástupci žáků. Ve většině případů došlo ke zlepšení docházky 

žáků do školy.  

 

Problematika prevence rizikového chování žáků 

 

Prevence rizikového chování žáků byla směřována především do oblastí: 

 záškoláctví, šikany, používání mobilního telefonu v hodině 

 komunikace – vztahy ve třídě 

 kriminalita a delikvence, virtuální drogy (počítače, televize, video) 

 multikulturních vztahů - xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus 

 zajišťování volnočasových aktivit žáků ve spolupráci s ostatními pedagogickými 

pracovníky  

- sportovní kroužky – stolní tenis, volejbal, míčové hry 

- kulturní kroužek – návštěva divadelních a filmových představení 

- přístup na internet v době mimo vyučování. 
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Zhodnocení MPP pro školní rok 2013-2014 

 

V souladu se strategií prevence rizikového chování je na naší škole realizován minimální 

preventivní program, který vychází z metodických pokynů MŠMT. 

 

Naše škola navázala v minulých letech spolupráci s neziskovou organizací PPI (Poradna pro 

integraci, občanské sdružení, Ústí nad Labem, Velká Hradební 619/33). Uspořádali jsme 

besedu pro žáky na téma Vietnamská komunita.   

 

V rámci prevence kriminality a delikvence se žáci zúčastnili exkurzí u okresního soudu 

v Teplicích a v Ústí nad Labem, kde v praxi viděli soudní řízení. Dále navštívili Vazební věznici 

v Teplicích a se seznámili s životem a podmínkami odsouzených k výkonu trestu. 

  

Dále škola spolupracuje s Hasičským záchranným sborem v Teplicích, žáci se účastnili akce 

záchranného sboru při vyprošťování osob z havarovaného auta a zároveň si prohlédli objekt 

hasičského záchranného sboru.  

 

V rámci boje proti antisemitismu a připomenutí obětí holokaustu naše škola uspořádala výstavu 

žákovských prací oboru vzdělání grafický design a aranžér v Památníku Terezín. 

 

Učitelé se zapojili do volnočasových aktivit: 

 zpřístupnění internetu – Bc. Zlatohlávek, Ing. Satrapa,  

 volejbal a míčové hry – učitelé TEV,  

 kulturní kroužek – Ing. Černá, J. Valachová. 

 

V rámci dalšího vzdělávání se pedagogové účastnili školení s Mgr. Veselou na téma Řešení 

výchovných problémů ve třídách. Operativně a v teoretické rovině se pedagogové učili řešit 

modelové situace rizikových chování žáků v hodinách teoretického a praktického vyučování.  

Například užívání vulgárních výrazů žáků, nemluvný a nekomunikující žák, apod. 

 

 

 

Přehled výchovných opatření ve školním roce 2013/2014 řešených výchovnou komisí 

 

1. pololetí  2013/2014  –  Důtky třídního učitele (15) 

přestupek počet TD třída 

nevhodné chování 11 P1.B, P2., K1.B, KO2. 

pozdní omlouvání absence 3 Š1., GD3. 

nepřezutí 1 O3. 

 

2. pololetí  2013/2014  –  Důtky třídního učitele (18) 

přestupek počet TD třída 

nevhodné chování 9 P1.B, K3., KO1., P2. 

nepřezutí 4 P1.B, KO1., K2., P3. 

pozdní omlouvání absence 4 GD1., P1.B 

nenošení pomůcek 1 K2. 
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1. pololetí 2013/2014 – Důtky ředitele školy (17) 

přestupek počet DŘŠ třída 

neomluvená absence 10 P1.A, K1.B, K3., O4. 

svévolné opuštění budovy 

školy 

5 P1.B, A3., O4. 

nevhodné chování + nepřezutí 2 P1.A, KO2 

 

2. pololetí 2013/2014 – Důtky ředitele školy (24) 

přestupek počet DŘŠ třída 

neomluvená absence 7 P1.A, P2., P3. 

svévolné opuštění budovy 

školy 

8 P1.A, P2., K1.B, 

nevhodné chování 8 P3., K1.B, P1.B, K2., KO2., 

Š1. 

užití mobilního telefonu v 

hodině 

1 Š1. 

 

1. pololetí 2013/2014 – Podmíněné vyloučení (7) 

přestupek počet PV třída 

užití mobilního telefonu v 

hodině 

3 P1.A, P2., O3 

neomluvená absence 1 K3. 

svévolné opuštění budovy 

školy, kouření 

1 KS4. 

nevhodné chování 1 K1.B 

pod vlivem alkoholu 1 KO1. 

 

2. pololetí 2013/2014 – Podmíněné vyloučení (30) 

přestupek počet PV třída 

užití mobilního telefonu v 

hodině 

11 K1.B, KO2., P1.B, K1.A, 

P1.A, P2., O3 

neomluvená absence 9 P1.A, K1.B, GD1., P2., O4. 

nevhodné chování 8 P2., K1.A, K1.B, A3 

krádež, podvod 2 Š1., P1.B 

 

2. pololetí  2013/2014 – Vyloučení (1) 

 

přestupek počet V třída 

užití mobilního telefonu v 

hodině 

1 P1.B 

 

 

Na základě vyhodnocení počtu udělených výchovných opatření byli žáci opětovně na 

třídnických hodinách seznámeni se Školním řádem a s kázeňskými opatřeními, které se udělují 

při nerespektování Řádu školy, zejména při výskytu neomluvené absence, nevhodného chování, 

při svévolném opuštění školní budovy a použití mobilního telefonu.  
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Ve 2. pololetí 2013/2014 se snížil počet DTU za nevhodné chování, snížil se počet udělených 

DŘŠ za neomluvenou absenci. Zaznamenali jsme však zvýšený nárůst užití mobilního telefonu 

ve vyučovacích  hodinách a tím i nárůst podmíněného vyloučení.  

 

Z tabulek dále vyplývá, že přestupků proti Školnímu řádu se častěji dopouštějí žáci oborů 

vzdělání prodavač. V příštím školním roce bude potřeba zaměřit na tyto žáky pozornost 

v oblasti primární prevence 

 

Hodnocení MPP je prováděno jednou za rok. Výsledky jsou zaznamenány a je s nimi 

seznámena pedagogická rada. Poté jsou rodiče s výsledky hodnocení MPP seznámeni na 

třídních schůzkách. Dále výsledky hodnocení slouží jako podklad pro tvorbu minimálního 

preventivního programu pro následující školní rok. 

 

Škola v rámci prevence rizikového chování spolupracuje s PPP Teplice, Lípová 651/9 . 

 

 

Environmentální aktivity školního roku  

 

Exkurze Čistírna odpadních vod 

Datum: 5. května 2014 

Náplň exkurze: Studenti navštívili čistírnu odpadních vod v Bystřanech, kde se seznámili 

s průběhem čištění odpadní vody. Prošli si jednotlivá stanoviště a mohli zhlédnout česla, 

lapáky, biologické a chemické čištění vody. Byli informování o způsobu nakládání s vyčištěnou 

odpadní vodou a odpadními kaly. 
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Exkurze Unipetrol RPA a.s. 

Datum: 20. června 2014 

Náplň exkurze: Studenti navštívili společnost Unipetrol RPA a.s., která je největší společností 

zpracující ropu ve střední Evropě. Kromě prohlídky areálu (návštěva bunkru a velínu České 

rafinérské) mohli studenti ověřit své znalosti na stanovištích, kde plnili rozmanité úkoly týkající 

se nejen chemie, ale i ochrany přírody. 

 

Sběr víček 

Datum: během celého roku 2013/2014  

Organizace: V prostorách areálu školy byly instalovány koše na víčka od PET lahví. 

 

 

 

Další aktivity školy 
 

Soutěže a přehlídky 

  

Název soutěže, přehlídky 

Počet účastníků 

Školní 

kolo 

Okresní 

kolo 

Oblastní 

kolo 

Ústřední 

kolo 

Olympiáda z NJ 8 2 2 0 

Olympiáda z AJ 12 3 2 0 

Olympiáda z CJ 14 3 0 0 

Konverzační soutěž v NJ 0 1 0 0 

Matematická soutěž 33 0 0 10 

Děčínská vlna 0 0 0 3 

Prodavač 2014 0 0 0 8 

SOČ 3 3 1 0 

Kadeřnická přehlídka –Junior, Litvínov 0 0 2 0 

Soutěž o nejhezčí leták 0 0 1 0 

Wella junior cop 0 0 0 1 

Soutěž o kraslici a velikonoční výzdobu 0 0 2 0 

Soutěž – Mladý obal 0 0 0 3 

Špendlení na živý model 0 0 0 1 

Soutěž krejčovských oborů – Slet čarodějnic - 

Litvínov 
0 0 3 0 

Lidice pro 21. století 0 0 0 4 

 

Významných úspěchů dosáhli naši žáci na těchto soutěžích: 

 

1. Kadeřnická přehlídka –Junior, Litvínov  - 4. místo 

 

2. Kadeřnická soutěž – Děčínská vlna   - 3. místo 

        

3. Soutěž krejčovských oborů – Slet čarodějnic  - 3. místo 

        

4. Soutěž v odborných znalostech - Prodavač 2014 - 4. místo 
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6. AR Junior (špendlení na živý model)   - 2. místo 

 

7. SOČ – ochrana životního prostředí   - 3. místo 

 

8. Soutěž o kraslici a  velikonoční výzdobu  - 2. místo 

 

                                                                       - 4. místo  

  

Dobrá škola 

 

Naše škola se ve školním roce 2013/2014 přihlásila do soutěže „Dobrá škola“, která byla 

vyhlášena jako součást aktualizace Strategie na zlepšení výsledků vzdělávání ve středních 

školách zřizovaných Ústeckým krajem, kterou schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

usnesením číslo 29/9Z/2013 dne 4. 9. 2013. 
V soutěži byly bodově ohodnoceny následující disciplíny/kategorie: 

1. Výsledky ve vzdělávání 

2. Účast v soutěžích 

3. Spolupráce s VŠ a jinými vzdělávacími institucemi 

4. Spolupráce se zaměstnavateli a sociálními partnery 

5. Zajištění vzdělávacích kurzů a exkurzí 

6. Vydavatelská činnost 

7. Doplňková činnost 

8. Vyrovnaný roční rozpočet školy 

9. Projektová činnost 

10. Vnitřní motivační nástroje pro pedagogy 

 

Naše škola v soutěži získala celkem 10 675 bodů. 

 

Fiktivní firmy 
 

I v tomto školním roce pracovaly na naší škole dvě fiktivní firmy. V těchto firmách pracovali 

studenti třídy O 3. a dokázali, že zvládnou obchodování na veletrhu i prostřednictvím 

internetového obchodu. 

Studenti převzali již existující firmy. Převzali veškerou agendu včetně zásob a zajistili změny 

zápisů v Obchodním rejstříku tedy přidělených čísel identifikací, kódů a účtů u l. Plzeňské 

fiktivní banky. Převzali Zápis do OR a sestavili organizační struktury firem. Řádně byla 

zpracována mzdová agenda nových pracovníků včetně evidencí sociálního a zdravotního 

pojištění. Firmy vypracovaly za dané období účetnictví, odevzdávaly evidence DPH či evidence 

daní z příjmu. Ve stanovém termínu byly vypracovány i účetní závěrky. Studenti pracovali 

velmi aktivně, zajímali se o danou problematiku a dosáhli následujících 

úspěchů. Obě firmy se zúčastnily soutěží:   

 

Dresscompany  s.r.o.                  
 

1/ Regionální veletrh FF v Mostě dne 23. 10. 2014 

    Zde tato firma získala „Speciální cenu CEFIF“ 

    za předvedený výkon – prodej a nabídka zboží 

    obrat  480 936,-- Kč – účast 7 pracovníků  

     Nepovinné soutěže: 

     Katalog: 5 místo 

     Ústní nabídka: 4 místo 
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     El. prezentace: 8. místo 

2/ Internetový prodej  22 640,-- Kč 

3/ Soutěž CEFIF o nejlepší prodejní leták – výběr z 68 letáků – 16. pozice 

 

Freesport s.r.o. 

 
1/ Regionální veletrh FF v Mostě dne 23. 10. 2013 

    Obrat      793 991,--  Kč 

    Nepovinné soutěže: 

    Katalog: 6. místo 

    Ústní nabídka: 9. místo 

    El. prezentace: 12. místo 

2/ Internetový prodej   118 978,-- Kč 

3/ Soutěž CEFIF o nejlepší prodejní leták – výběr z 68 letáků – 54. pozice 

 

Studenti prokázali, že jsou schopni pracovat samostatně a zodpovědně a jsou dobrými 

reprezentanty naší školy. 

 

 

Školní akademie 

 

Konala se 30. 1. 2014 v Domě kultury v Teplicích. 

Akademie se zúčastnili všechny třídy a všichni učitelé školy.  O moderování celé akademie se 

postarali  žáci třídy GD3. Žáci jednotlivých tříd předvedli svá připravená vystoupení.  
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Malé módní impulsy 

 

18. 11. 2013 se konala v Krušnohorské divadle v Teplicích módní přehlídka podzim – zima 

2013/2014. V rámci této akce žáci školy předvedli samostatnou módní přehlídku šatů, účesů a 

líčení. Podíleli se na tvorbě účesů a na líčení modelek teplických módních butiků, které 

předváděly modely těchto butiků. 
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SOČ 

 

Ve školním roce 2013/2014 se žáci pod vedením učitelů naší školy zúčastnili dne  

31. 3. 2014 okresního kola soutěže SOČ v Duchcově. Žákyně Martina Tichá ze třídy GD1. pod 

vedením Ing. Černé vybojovala za svou práci s názvem Návrh naučné stezky na Duchcovsku 

4. místo. Žáci Oliver Vorel a Pavla Šulcová ze třídy GD2. pod vedením  

I. Hájkové vybojovali za svou práci s názvem Interaktivní aranžování potravinářského zboží 5. 

místo. Do krajského kola soutěže SOČ v Ústí nad Labem postoupila Martina Tichá, která 

získala 16. 4. 2014 v soutěži krásné 3. místo. 

 

 

Zahájení lázeňské sezóny 

 

V sobotu 31. května a v neděli 1. června 2014 naše kadeřnice a kosmetičky zkrášlovaly pod 

vedením učitelek odborného výcviku v prostorách školy v Alejní ulici, Teplice návštěvníky 

860. ročníku lázeňské sezóny. Dále děvčata oboru Šití oděvů reprezentovala naši školu na 

módní přehlídce 1. 6. 2014 na terase hotelu Maskaron. Přehlídka a modely našich žáků se líbily, 

počasí se vydařilo.  
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Sportovní akce 

 

Název soutěže 
Soutěžní 

kolo 

Počet 

účastníků 
Umístění 

Corny – středoškolský pohár v atletice - dívky okresní 12 4. místo 

Corny – středoškolský pohár v atletice - chlapci okresní 8 5. místo 

Přespolní běh - dívky  okresní 5 1. místo 

Basketbal chlapci okresní 9 5. místo 

Basketbal– dívky okresní 10 4. místo 

Florbal - dívky okresní 11 8. místo 

Florbal - chlapci okresní 12 11. místo 

Volejbal - chlapci okresní 8 5. místo 

Futsal - chlapci okresní 9 4. místo 

Futsalová liga fotbal ano – drogy ne - dívky krajské 9 1. místo 

Futsalová liga fotbal ano – drogy ne dívky divize 7 2. místo 

 

 

 

Krajinářský kurz – Sloup v Čechách 

 

Krajinářský kurz pro 4. ročník oboru vzdělání Grafický design se uskutečnil ve dnech 16. 9. -

20. 9. 2013. Náplní kurzu byly základy krajinomalby, studium perspektivy, kresebné  

a malířské studie krajiny, přírody, architektury různými výtvarnými technikami (tužka, pastel, 

akvarel, tempera). Kurz je zaměřen na práci v plenéru. Žáci se učili kompozičnímu zpracování 

motivu přírody, krajiny, architektury během různých fází dne a v různých klimatických 

podmínkách. 
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Sportovně turistický kurz – Španělsko (Oropesa del Mar) 

 

Uskutečnil se ve dnech 3. 10. – 14. 10. 2013,  zúčastnilo se 28 žáků. 

Náplní kurzu bylo sportování u moře – plavání, plážový volejbal, plážový fotbal, softbal, petang 

a další míčové hry. Žáci 

také navštívili místní 

coridu, býčí arénu, 

botanickou zahradu a 

přístaviště. Navštívili 

město Peniscola, kde si 

prohlédli klášter 

Benedikta XIII. a 

historickou část města.  

Při cestě do Španělska 

žáci navštívili Port 

Grimaud a Saint Tropez,  

prohlédli si město 

včetně přístavu. Při cestě 

ze Španělska  byla 

zajištěna prohlídka 

Avinonu a Barcelony, 

kde žáci navštívili 

kulturní památky. 

 

 

 

Lyžařský kurz 

 

Uskutečnil se ve dnech 4. – 10. 1. 2014 v Bedřichově v Jizerských horách, zúčastnilo se 39 

žáků. Náplní kurzu byla výuka sjezdové lyžování a snowbordingu. Všichni žáci a žákyně se 

naučili základům lyžování a jízdě na snowbordu. 
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Sportovně turistický kurz – Sloup v Čechách 

 

Konal se ve dnech 3. 5. – 10 5. 2014 ve Sloupu v Čechách, zúčastnilo se celkem 23 žáků  

2. a 3. ročníků. Náplní kurzu bylo sportování (volejbal, líný tenis, plážový volejbal, nohejbal, 

střelba ze vzduchovky, stolní tenis, softbal, atletika), turistika a cyklistika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další akce 

 4. 9. Výchovně vzdělávací akce „Trestní právo“ – Návštěva okresního soudu 

v Teplicích – třída NP1. 

 4. 9. Exkurze u Hasičského záchranného sboru v Teplicích – třídy KO2., K2. 

 4. 9. Exkurze do památníku v Letech u Písku 

 16. 9. Výchovně vzdělávací akce „Zahrada Čech v Litoměřicích“ – třídy NP1.,GD2., 

KO2. 

 2. 10. Výchovně vzdělávací akce „Trestní právo“ – Návštěva okresního soudu v Ústí 

nad Labem – třída NP2 . 

 10. 10. Designblok 2013 Praha – třídy GD1., GD2., GD3., GD4. 

 12. 11. Kadeřnické školení firmy JOICO – třída K3. 

 19.11. Výchovně vzdělávací akce „Návštěva Památníku Terezín“ – výběr žáků ze tříd 

GD1., GD3., O3., NP1., K1.B, K1.A, K2. 

 29. 11. Výchovně vzdělávací akce „Filmové představení Colette“ – třídy KO1., KO2., 

O3., KS3., GD1., GD2., GD3., GD4., NP1., P2., Š1., K1.A, K1.B, K2., K3.  

 11. 12. Výchovně vzdělávací akce „Návštěva zámku v Teplicích“ – třídy GD3., GD4. 

 19.12. Módní přehlídka v ZŠ Bílá cesta Teplice 

 20. 12. Výchovně vzdělávací akce „Antický den“ (výstava sbírky sádrových odlitků 

antických soch – třídy GD1., GD2., GD3., GD4., A3. 

 16. 1. Interdisciplinární výklad dějin umění vztažený k moderní a soudobé 

postmoderní tvorbě, aktualizované nechronologické pojetí DVK – třídy GD3., GD4. 

 11. 2. Beseda na Úřadu práce v Teplicích – třída K3. 

 12. 2. Beseda na Úřadu práce v Teplicích – třída P3. 
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 18. 2. Beseda na Úřadu práce v Teplicích – třída A3. 

 20. 2. Výstava klauzurních prací Fakulty umění a designu v Ústí nad labem – třídy 

GD1., GD2., GD3. 

 25. 2. Beseda na Úřadu práce v Teplicích – třída GD4., O4. 

 26. 2. Beseda na Úřadu práce v Teplicích – třída KS4. 

 27. 2. Workshop předního českého kadeřníka, stylisty a vizážisty Pavla Filandra _ 

třídy K3., KS4. 

 10. 3. Exkurze „Boneka Teplice“ – třída Š1. 

 14. 3. Exkurze „Český porcelán Dubí“ – třída O3. 

 18. 3. Planeta Země 3000 –Indonésie – po stopách lidojedů – třídy KO1., O2., KS2., 

GD1., GD2., GD3., NP1., A2., K2.A, P1.A, P2. 

 25.3. Exkurze „ATOK Trmice“ – třída KS3. 

 3. 4.  Seminář firmy RYOR – třída KS4. 

 3. 4.  Informační seminář „Mládí v pohybu – příležitost pro mladé Evropany“, KÚ 

Ústí nad Labem – třída KS3. 

 3. 4. Exkurze do Památníku Terezín, třídy GD4., GD1., P2. 

 4. 4.  Kosmetický a kadeřnický veletrh Praha – třídy K1.A, K1.B, K2., K3. 

 11.4. Galerijní animace – Veletržní palác Národní galerie Praha – třídy GD1., GD2. 

 15. 4. Seminář firmy RYOR – třída KS3. 

 15. 4. Velikonoce očima dětí – akce OŠMT Ústeckého kraje – výrobky žáků třídy A3. 

 23. 4. Ukázka vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel – HZS Teplice – 

třídy K1.B, KO2., KO1.,  P1.B 

 28. 4. Workshop – sítotisková dílna, třída GD2. 

 14. 5. přednáška – kosmetika Mary Kay (ošetření pleti), třída KS3. 

 5. 5. Exkurze „Tiskárna Horák v Ústí nad Labem“ – třída GD3. 

 5. 5. Exkurze „Pivovar Velké Březno“ – třídy O3., P3. 

 5. 5. Exkurze „Pekárna Pecud v Proboštově“ – třída KO2. 

 5. 5. Exkurze „Čistírna odpadních vod v Bystřanech“ – třídy GD1., GD2. 

 14. 5. Exkurze k památníku obětí 2. Světové války v Novosedlicích a Proboštově 

(příprava na soutěž vyhlášenou památníkem Lidice „Oběti a hrdinové“ – třída GD3. 

 14. 5. přednáška – kosmetika Mary Kay (ošetření pleti), třída KS3. 

 21. 5. INTEGRA JAM 2014 – PF Ústí nad Labem -výběr žáků oboru vzdělání 

grafický design 

 6. 6. Exkurze Československé pohraniční opevnění 1935-1938 – třídy KO1.,GD1., 

GD2. 

 11. 6. 2014 Seminář firmy ATOK – třída KS3. 

 11. 6. Exkurze „Muzeum hygieny Drážďany“ – třídy KO1., KO2., GD1., GD2., GD3. 

 18.6. Exkurze do vazební věznice v Teplicích, třída GD3. 

 19. 6. Exkurze „Hornické muzeum Altenberg“ – třídy O3., P1.B, K1.B 

 20. 6. Exkurze „Unipetrol a.s. Záluží“ – třídy KO1., O3. 

 23. 6. Výchovně vzdělávací akce „Trestní právo“ – Návštěva okresního soudu 

v Teplicích – třída P2. 

 24. 6 Výchovně vzdělávací akce „Trestní právo“ – Návštěva okresního soudu 

v Teplicích – třída NP1. 

 24. 6. Návštěva ZOO Ústí nad Labem v rámci předmětu biologie – třída K1.B 

 24. – 25. 6. Bienále Grafického designu Brno – třídy GD2., GD3. 

 25. 6. Výchovně vzdělávací akce „Trestní právo“ – Návštěva okresního soudu 

v Teplicích – třída K2. 
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 25. 6.  Výchovně vzdělávací akce „výletní zámeček Větruše, vaňovské vodopády“ – 

třída KO1. 

 25. 6.  Návštěva Botanické zahrady v Teplicích v rámci předmětu biologie – třída 

K1.A, GD1. 

 26. 6.  Výchovně vzdělávací akce „Trestní právo“ – Návštěva okresního soudu 

v Teplicích – třída O3. 

 

 

 

Spolupráce školy a dalších subjektů 
 

 Pedagogicko psychologická poradna Teplice – spolupráce při tvorbě IVP 

 NÚV Praha – spoluúčast na jednotné ZZ 

 Úřad práce v Teplicích 

 Škola je členem Hospodářské komory Teplice 

 

 

 

Inspekční činnost České školní inspekce 

 
Ve dnech 2. – 7. května 2014 proběhla na naší škole kontrola dodržování vybraných ustanovení 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období. Kontrola byla 

zaměřena na podmínky a průběh maturitní zkoušky, zejména kontrola § 80 odst. 5 písm. a) a 

b), kontrola  

§ 80a školského zákona a dalších ustanovení prováděcích předpisů. 

Česká školní inspekce kontrolovala průběh didaktických testů z matematiky, českého jazyka a 

literatury, z anglického a německého jazyka. 

 

1. Kontrola plnění povinností ředitele školy při zajištění maturitní zkoušky podle § 80 

odst. 5 písm. a) a b) školského zákona 

 
 V tomto bodě nebylo zjištěno porušení uvedených ustanovení právního předpisu. 

 

 
2. Kontrola zabezpečení řádného průběhu písemných zkoušek společné části maturitní 

zkoušky podle § 80a odst. 3, 4 a 5 školského zákona 

 
 V tomto bodě nebylo zjištěno porušení uvedených ustanovení právního předpisu. 
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Závěr výroční zprávy 
 

Střední škola obchodu a služeb v Teplicích zaznamenala v několika po sobě jdoucích letech 

stabilní zájem žáků a rodičů o nabízené obory vzdělání. Svědčí to o zajímavé vzdělávací 

nabídce. Zájem o textilní obory se však stále snižuje, přesto se nám podařilo otevřít opět 1. 

ročník oboru vzdělání Šití oděvů. 

 

Celkové vzdělávací výsledky lze hodnotit jako průměrné, srovnatelné s podobnými typy škol. 

Celkového prospěchu s vyznamenáním dosáhlo v I. pololetí 10 žáků a ve II. pololetí 7 žáků.   

Ve II. pololetí (po opravných zkouškách a zkouškách v náhradním termínu) neprospělo 49 

žáků. Stále však velké množství žáků ukončuje vzdělávání v průběhu roku nebo se ke zkouškám 

v náhradním termínu či opravným vůbec nedostaví. 

 

U závěrečných zkoušek z 52 žáků 4 žáci prospěli s vyznamenáním, 44 žáků prospělo v řádném 

termínu a 4 žáci prospěli při opravných závěrečných zkouškách.  

 

U maturitních zkoušek z 52 žáků prospělo 20 žáků v řádném termínu a 16 žáků v opravném 

termínu. 

 

Žáci se zúčastňovali různých soutěží, přehlídek a akcí, na kterých prokazovali teoretické 

znalosti i praktické dovednosti. V mnohých dosahovali velice dobrých výsledků. 

 

Kladně lze hodnotit pokračování projektu Humanita, který vyvrcholil výstavou děl žáků oboru 

vzdělání Grafický design v Památníku Terezín, kdy mnohé žákovské práce překvapily 

hloubkou myšlenky a zaujetím daného tématu. Celý tento projekt přispívá k zachování paměti 

zločinů totalitních režimů. 

 

Velice přínosné byly školní projekty – Simgame a pro žáky posledních ročníků JOB FOR ME.  

 

Velikým úspěchem je dobré fungování dvou fiktivních firem. 

 

Daří se nám zvyšovat kvalifikovanost pedagogických pracovníků, především učitelů odborných 

předmětů a cizích jazyků. V letošním školním roce 10 učitelů studovalo bakalářské či 

magisterské programy k získání kvalifikace, z toho 3 učitelé studium dokončili a 2 učitelé 

studují studium k rozšíření kvalifikace. 

 

Cíle školy pro příští rok   

 Zabezpečit výuku podle již schválených ŠVP  

 Uplatňování moderních pedagogických metod a přístupů ve výuce 

 Nadále se zaměřovat na přípravu žáků k úspěšnému vykonání maturitní zkoušky 

 Podpora rozvoje funkčních gramotností žáků 

 Podpora studia pedagogických pracovníků pro získání kvalifikace 

 

 

Datum zpracování výroční zprávy:    6. 10. 2014 

Datum projednání výroční zprávy na pedagogické radě: 7. 10. 2014 

Datum projednání ve školské radě:               8. 10. 2014 

 

 

 



40 

 

Podpis ředitele a razítko školy: 

Příloha č. 1 

 
Přehled pracovišť na školní rok 2013/2014 
 
1. Petr Zíta 

  Čapkova 106, Hostomice 

    

2.  Interspar  Bílina 

  Spar česká obchod.společnost 

  s.r.o., Nákladní ul., Teplice 

    

3. Kristýna Vlková 

  Cukrárna Beruška, Mariánské nám. 

  Krupka 

    

4. Lidl Česká republika v.o.s. 

  Novosedlická ul., Teplice 

    

5. Balax s.r.o. 

  Drogerie U Kucků, Masarykova 1803,  

  Teplice 

    

6. Melecs ETS s.r.o. 

  Riegrova 1874, Teplice 

    

7. Rossmann, spol. s r. o. 

  Provozovna Krupská ul.Teplice 

    

8. Irena Padevítová, Kadeřnictví I P 

  Náměstí Dr. E. Beneše 17 

  Teplice 

    

9.  Alena Bejčková 

  AB Studio Most, Lidická 24/5, Most 

    

10.  Adem Ademi, BOSFOR KOMERC  

  export -import, Novodvorská 24 

    

11. Hejduk Zdeněk 

  Občerstvení - nemocnice 

  Duchcovská 53, Teplice 

    

12. Radka Šimková 

  Restaurace U Pramene Teplice 

    

13. Roka Ráža s.r.o. 

  E. Dvořákové 886, Teplice 

    

14.  Martin Jonáš 

  Okay Bohosudovská 1603, Teplice 

    

15. Jiří Pejchar - AV elektronik 
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  Teplická 256,Teplice-Prosetice 

  
  
 

16. Iveta Gaňová 

  AguaLusy, U Zámku 1991/8, Teplice 

    

17. Petra Klementová 

  Holičství, kadeřnictví Osecká 1303/84 

  Duchcov 

    

18. Kaufland v.o.s. 

  Bohosudovská ul., Teplice 

    

19. Stanislava Timková 

  Doubravická 1681, Teplice 

    

20. CONFORE s.r.o. 

  Opletalova 468, Ústí nad Labem 

    

21. Penny Market s.r.o. 

  Počernická 257, Radonice  

    

22.  Alice Vošvrdová 

  Účetní poradce 

  Svobody 199, Osek 

    

23. Lucie Reinchenbachová 

  Vlasta II, Cínovec 

    

24. Lenka Doksanská 

  SARAYA WELLNESS 

  Spojenecká 868, Teplice 

    

25. Billa spol. s r.o. 

   Teplice 

    

26. Vlasta Pártíková 

  Kadeřnictví Vlasta, Cínovec 

    

27. Petr Rezek - Le Roy Studio 

  Masarykova 1226/86, Teplice 

    

28. Tesco Praha 

  Tesco Stores ČR a.s. 

  Provozovny: Krupka, Duchcov, Bílina 

    

29. Veronika Háblová 

  U Červeného kostela 109 

  
Teplice 
 

30. Pavlína Machovcová 

  Studio PALE, Masarykova 30 

  Teplice 

    

31. Vladimíra Jakešová, Holywood 
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  Jankovcová 48/1230 Teplice 

32.  Jana Čecháčková 

  Sladký ráj u Bena,Masarykova 31 

  Teplice, tel: 417 560 310 

    

33. Datart - OC Olympia Teplice 

  Srbická ul., Teplice 

    

34. Zuzana Vlková 

  Salon Zuzka 

  U Zámecké zahrady 3, Teplice 

    

35. Kadeřnictví Alena Kirschnerová 

  Holičství, kadeřnictví,  

  Proboštovská 26, Proboštov 

    

36. Marcela Kadlecová 

  Vedení účetnictví, administrativní práce 

  Javorová 3039, Teplice 

  tel.:417 882 934, 774 163 752 

    

37. Kořanová Alena 

  Kosmetický salon Irena, Revoluční ul., Krupka 

    

38. KNOPTIK 

  U Nádraží 1763/5a, Teplice 

    

39. Missiva spol. s r.o. 

  Rtyně nad Bílinou 

    

40. Řeznictví, uzenářství 

  Tyršova 556, Osek 

    

41. PMU CZ, a.s. 

  Hrázní ul., Teplice 

    

42. Nadsoned s.r.o. 

  Modlanská 14, Teplice 

    

43. KIK textil Non- Food 

  spol. s r.o. 

    

44. JM Corporation s.r.o. 

  Drogerie U Kucků, Masarykova 1803, 

  Teplice 

    

45. AmRest s.r.o., KFC Olympia Teplice 

    

46. Iveta Taušová 

  Cukrárna Duchcov 

    

47. Max restaurant s.r.o. 

  McDonalds Teplice 
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48. CHO a MA Trans s.r.o. 

  Vrbenského 198, Hostomice 

    

49. IVX Czech, s.r.o. 

  Korzo supermarket, nám. Svobody  

  Galerie Teplice 
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                                               Příloha č. 2 

 

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace 

Výroční zpráva o hospodaření školy 
Finanční prostředky za rok 2013 

Část I: 

Příjmy 

  

Celkové příjmy 30 012 258,26 

Poplatky od žáků, rodičů 0,00 

Příjmy z hospodářské činnosti 0,00 

Ostatní příjmy 30 012 258,26 

  

  

Část II: 

Výdaje 

  

Investiční výdaje celkem 0,00 

Neinvestiční výdaje celkem 30 011 850,10 

     z toho   

     náklady na mzdy pracovníků 16 087 082 

     OPPP 835 651 

odvody zdravotního a sociálního pojištění 5 510 121 

výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky 129 316 

stipendia 0,00 

výdaje na další vzdělávání pracovníků 12 760 

ostatní provozní náklady 7 436 920,10 

 


