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1. Základní údaje o právnické osobû Stﬁední odborné uãili‰tû
Jiﬁice, Ruská cesta 404, Jiﬁice, PSâ 289 22 (dále jen ‰kola)
Název:
Sídlo:
Internetové stránky:
Zaﬁazení do sítû ‰kol:
Rejstﬁík ‰kol a ‰kolsk˘ch zaﬁízení:
IâO:
IZO:
Identifikaãní ãíslo ﬁeditelství:
Zﬁizovatel ‰koly:
¤editel ‰koly:
Pﬁedseda ·kolské rady:

Stﬁední odborné uãili‰tû Jiﬁice
Ruská cesta 404, Jiﬁice, PSâ 289 22
www.soujirice.cz
1. 9. 2011
od 1. 9. 2011 bez omezení
71341285
691002673
600093832
Mgr. Jan Beer
Mgr. Jan Beer
PhDr. Marie Formáãková
(zvolena za zamûstnance ‰koly)
âlenové ·kolské rady: Roman Kondá‰ (zvolen za zletilé Ïáky ‰koly)
Mgr. Hana Prokopová (jmenována zﬁizovatelem)

Od 1. záﬁí 2011 má ‰kola právní subjektivitu, byla zaﬁazena do sítû ‰kol a je platnû
zapsána v Rejstﬁíku ‰kol a ‰kolsk˘ch zaﬁízení M·MT âR. V obchodních a právních vztazích vystupuje sv˘m jménem a má odpovûdnost vypl˘vající z tûchto vztahÛ.
Celkem bylo k 30. 9. 2013 zapsáno 64 ÏákÛ ‰koly.
Kompetence pracovníkÛ ‰koly jsou upraveny Organizaãním ﬁádem. Dle jeho ustanovení ﬁídí ‰kolu ﬁeditel ‰koly, kter˘ je statutárním orgánem ‰koly a jako takov˘ vystupuje ve
v‰ech vztazích, vãetnû pracovnû právních. V pﬁípadû nepﬁítomnosti zastupoval ﬁeditele
‰koly jmenovan˘ zástupce. ¤editel ‰koly mimo jiné ustanovuje tﬁídní uãitele, pﬁidûluje
úvazky jednotliv˘m uãitelÛm, povûﬁuje pedagogické pracovníky správcovstvím jednotliv˘ch sbírek. ¤editel vydává ·kolní ﬁád a dal‰í vnitﬁní pﬁedpisy ‰koly. V pracovnû právní
oblasti stanovuje velikost úvazkÛ, uzavírá pracovní smlouvy, stanovuje mzdu jednotliv˘m
pracovníkÛm ‰koly. Stanovuje pracovní náplnû pedagogick˘ch pracovníkÛ i provozních
zamûstnancÛ. Zástupce ﬁeditele ﬁídí chod ‰koly zejména v operativních záleÏitostech.
Studijní oddûlení a sekretariát, má ve své gesci vedení povinné ‰kolní dokumentace, komunikaci s Ïáky ‰koly a agendu knihovny ‰koly.
Poãet skupin a poãet ÏákÛ je urãován s ohledem na podmínky ‰koly, na charakter vyuãovan˘ch pﬁedmûtÛ a v souladu s pravidly bezpeãnosti a ochrany zdraví ÏákÛ.
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Ve skupinách se ve ‰kolním roce 2013/2014 vyuãovalo:
• v odborném v˘cviku,
• pﬁi v˘uce cizích jazykÛ.
Pro v˘uku odborného v˘cviku byly ‰kole k dispozici:
— malíﬁská dílna,
— lak˘rnická dílna,
— odpoãívárna

— dal‰í prostory dle operativní dohody
SOaS a OVT Vûznice Jiﬁice pﬁi zaji‰tûní
nácviku odborn˘ch dovedností (loÏnice,
provozní prostory, kulturní místnosti aj.

V˘uka Tûlesné v˘chovy byla realizována v rámci uÏívání ploch a prostor ve Vûznici, kde
se ‰kola nalézá, urãen˘ch ke sportu – pokud bylo pﬁíznivé poãasí, pﬁeváÏnû venku. Jinak SOU
Jiﬁice uzavﬁelo s Vûznicí VS âR Jiﬁice dodatek k nájemní smlouvû o uÏívání tûlocviãny.
V rámci ãinnosti ‰koly byly pokryty pedagogick˘mi pracovníky oblasti:
• v˘chovné poradenství,
• prevence sociálnû – patologick˘ch jevÛ
Oblast bezpeãnosti práce a poÏární ochrany zaji‰Èoval preventista bezpeãnosti práce
a rizik VûzeÀské sluÏby âR.
V prÛbûhu ‰kolního roku bylo soustavnû dbáno na bezpeãnost a ochranu ÏákÛ pﬁi ãinnostech, které pﬁímo souvisejí s v˘chovou a vzdûláváním, soustavnû byly vytváﬁeny podmínky pro bezpeãnost a ochranu zdraví a jejich dodrÏování a provádûna byla prÛbûÏná
kontrola.
Poãet úrazÛ ve ‰kolním roce 2013/2014 – celkem do‰lo k 0 úrazÛm.
Bûhem ‰kolního roku do‰lo k úbytku ÏákÛ z dÛvodu jejich propu‰tûní z v˘konu trestu
odnûtí svobody. Nûkteﬁí se ale rozhodli dokonãit zapoãaté studium.
K 30. 6. 2014 tak byl poãet ÏákÛ 59.
Stravování ÏákÛ a zamûstnancÛ ‰koly zaji‰Èuje Vûznice VS âR Jiﬁice. Stravovací provoz není organizaãní souãástí ‰koly.
Ubytování ÏákÛ zaji‰Èuje VûzeÀská sluÏba âR a v pﬁípadû potﬁeby zamûstnancÛ je vyuÏívána ubytovna VûzeÀské sluÏby âR.
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2. Obory vzdûlávání, vzdûlávací program ‰koly
39-41-H/01 Malíﬁ a lak˘rník
36-57-E/01 Malíﬁské a natûraãské práce

3. Personální zabezpeãení ‰koly ve ‰kolním roce 2013/2014
Ve ‰kole vyuãovali v zásadû vysoko‰kolsky vzdûlaní pracovníci.
Struktura vzdûlání je uvedena v pﬁehledu:

3.1 Pedagogiãtí pracovníci – uãitelé
â, titul, pﬁíjmení, jméno

Kvalifikace

Aprobace

Pg praxe/let

1.) Mgr. Beer Jan

Sociální práce
Média

Uãitelství odborn˘ch
pﬁedmûtÛ

7

2.) PhDr. Formáãková Marie

Filozofie
Îurnalistika

Uãitelství odborn˘ch
pﬁedmûtÛ

10

3.) RSDr. Karel Kout

Vojenská

Uãitelství odborn˘ch
pﬁedmûtÛ

3

4.) Mgr. Jiﬁí Pinka

PedF UK

ZSV

7

5.) Ing. Jitka ¤eháková

V·E

Ekonomika

22

3.2 Pedagogiãtí pracovníci – uãitelé odborného v˘cviku
1.) Littman Luká‰

S·

0

1

2.) Ing. Poul Jiﬁí

V·E

0

5

4.) ¤ehák Vladimír

S·

Uãitelství odborn˘ch
pﬁedmûtÛ

5

3.3 Nepedagogiãtí pracovníci
1.) Trávníãková Simona

S·E

Hospodáﬁka ‰koly
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4. Pﬁijímání ÏákÛ do 1. roãníku
V prÛbûhu 1. kola a následujících kol pﬁijímacího ﬁízení:
do 1. roãníku v záﬁí 2014 nastupuje 39 ÏákÛ.

5. V˘sledky vzdûlávání ÏákÛ

5. 1 Naplnûní vzdûlávacího programu
Cíle ·kolsk˘ch vzdûlávacích plánÛ byly splnûny.
Vyuãující pracovali v jednotliv˘ch pﬁedmûtech podle vlastních tématick˘ch plánÛ, které byly v prÛbûhu roku upravovány vzhledem k aktuální situaci v jednotliv˘ch tﬁídách. Do
uãiva bylo zaﬁazeno téma „Zdravá v˘Ïiva“, projektová v˘uka informaãních a komunikaãních technologií a téma „Enviromentální v˘chova“.
Bûhem ‰kolního roku se konaly celkem 4 pedagogické rady, na kter˘ch byl projednán
aktuální stav v˘uky a v˘chovy na ‰kole a dal‰í záleÏitosti, t˘kající se plnûní úkolÛ ‰koly.

5.2 Souhrnné údaje o dosaÏen˘ch v˘sledcích
Zahrnuti Ïáci, kteﬁí byli v prÛbûhu ‰kolního roku 2013/2014 hodnoceni vydáním
vysvûdãení.
Hodnocení chování u v‰ech ÏákÛ stupnûm velmi dobr˘.
Závûreãné zkou‰ky se v SOU Jiﬁice nekonaly, neboÈ vzdûlávání ÏákÛ probíhalo jen v I. a II. roãníku
Studijního prÛmûru 1,00 bylo dosaÏeno celkem u 7 ÏákÛ, do studijního prÛmûru
1,50 se umístilo 14 ÏákÛ.
Hodnocením nedostateãnû nebo neklasifikováni v nûkterém z pﬁedmûtÛ byly 2 Ïáci.
Absence nevyboãovala z normálu, s ohledem na umístûní ‰koly nebyla zaznamenána Ïádná neomluvená absence.
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6. Prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ, sociální poradenství
Práci v˘chovné poradkynû vykonávala Ing. Jitka ¤eháková. Práci metodika prevence
sociálnû – patologick˘ch jevÛ vykonával na ‰kole Mgr. Jiﬁí Pinka.
PoÏití drog a jin˘ch psychotropních látek se pﬁímo ve ‰kole prokazatelnû nevyskytlo.
Byly ﬁe‰eny ojedinûlé pﬁípady hrubého chvání vÛãi spoluÏákÛm, vulgárního vyjadﬁování.
Bylo ﬁe‰eno i kouﬁení ÏákÛ. Ve v‰ech tûchto pﬁípadech bylo vedeno jednání s Ïáky, kteﬁí
byli upozornûni na nevhodnost svého chování. ¤e‰ení probíhala formou pohovorÛ.
·kola nepravidelnû realizuje operativní porady s pracovníky oddûlení v˘konu trestu odnûtí svobody na úrovni vedoucí oddûlení v˘konu trestu odnûtí svobody, jeho zástupcÛ a vychovatelÛ.
V souvislosti s ukonãením konce trestu ÏákÛ/odsouzen˘ch do‰lo k tomu, Ïe ‰kola byla kontaktována nûkolika Ïáky s prosbou o ﬁe‰ení situace po propu‰tûní z v˘konu trestu
odnûtí svobody.
V‰em, kteﬁí se na pracovníky ‰koly obrátili, bylo poskytnuto poradenství. Toto se t˘kalo zejména zprostﬁedkování zamûstnání nebo pomoc pﬁi hledání ubytování – ‰kola zaãala pilotnû realizovat projekt Pomocná ruka, kdy Ïádného z ÏákÛ neodmítne, ale setká
se s ním. Odbornû graduován v oblasti sociální práce je ﬁeditel ‰koly Mgr. Jan Beer.
V této oblasti byl úspû‰nû realizován kontakt s Centrem sociálních sluÏeb hl. m. Prahy na úrovni ubytování. Souãasnû bylo pokraãováno v evidence jednotliv˘ch úkonÛ v rámci projektu Pomocná ruka, aby mohly b˘t do budoucna vyhodnoceny.

7. Údaje o dal‰ím vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ
V prÛbûhu ‰kolního roku se pedagogiãtí pracovníci vzdûlávali nejen samostatnû, ale
i v rámci Plánu Dal‰ího vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ pro ‰kolní rok 2013-2014.
Luká‰ Littman pﬁeru‰il studium oboru Speciální pedagogika – Vychovatelství na Univerzitû Jana Amose Komenského v Praze, ale jiÏ samostatnû se pﬁihlásil ke studiu Uãitelství odborn˘ch pﬁedmûtu na PedF UK v Praze. Absolvoval také kurz Rostlinné drogy,
rizika jejich uÏívání a v˘voj souãasné drogové scény, organizovan˘ Vzdûlávacím institutem
Stﬁedoãeského kraje a kurz Enviromentální v˘chova.
Mgr. Jan Beer pokraãoval v akademickém roce 2013/2014 studium pro vedoucí
pedagogické pracovníky na Pedagogické fakultû Univerzity Karlovy v Praze, souãasnû
pokraãoval ve V˘cviku v psychoterapii, organizovaném spoleãností HERMES Group.
Pﬁeru‰il Ph. D. studium v oboru Sociální práce na V· sv. AlÏbety v Bratislavû a absolvoval kurz Rostlinné drogy, rizika jejich uÏívání a v˘voj souãasné drogové scény, organizovan˘ Vzdûlávacím institutem Stﬁedoãeského kraje. Také zahájil navazující magisterské studium oboru Speciální pedagogika na Univertitû Jana Amose Komenského, jehoÏ I. roãník úspû‰nû dokonãil.
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Mgr. Jiﬁí Pinka dále nav‰tívil Rakousko – coby úãastník projektu Praxí ke kvalitû, kdy
se seznámil s provozem rakouské stﬁední ‰koly a nav‰tívil technologicky vyspûlé provozy.
V‰ichni pedagogiãtí pracovníci ‰koly pak absolvovali kurz „Stres a syndrom vyhoﬁení“,
organizovan˘ Vzdûlávacím institutem Stﬁedoãeského kraje.
Absolvované kurzy byly u v‰ech jmenovan˘ch akreditovány M·MT âR v rámci systému DVPP.

8. Aktivity ‰koly, spolupráce s veﬁejností
V listopadu 2013 byla realizována pro Ïáky ‰koly pﬁedná‰ka Doc.,
MUDr. Leo‰e Stﬁedy, Ph. D. s tématem „Zdrav˘ Ïivotní styl“
Doc. Stﬁeda jako renomovan˘ odborník odpovídal pﬁeváÏnû na dotazy.
Dotazy smûﬁovaly k tomu, jaké potraviny si mohou Ïáci/odsouzení ve vûznici dokoupit, a tak jim znám˘ lékaﬁ vysvûtlil, Ïe základem stravy jsou bílkoviny: „V kant˘nû máte
moÏnost poﬁídit si soju, nebojte se jí,“ dozvûdûli se pﬁítomní.
Kromû soji nabízí prodejna pro odsouzené ve Vûznici Jiﬁice i ovesné vloãky, ovoce
a zeleninu, mléko a mléãné v˘robky. V nabídce je i mnoho druhÛ kávy a ãajÛ. Ze strany
kupujících jsou v‰ak bohuÏel preferovány tabák a tabákové v˘robky, které ke zdravému Ïivotnímu stylu mnoho nepﬁispívají.
Vzhledem k tomu, Ïe kromû lékaﬁské praxe je Doc. Leo‰ Stﬁeda znám˘ i sv˘m dlouholet˘m pobytem v asijsk˘ch destinacích, vzpomnûl si i na pﬁíbûhy odsouzen˘ch dealerÛ
za drogy v Thajsku: „Vûﬁte, Ïe ze stravy v asijsk˘ch vûznicích, kde základ tvoﬁí vedle r˘Ïe
také kobylky a jiné druhy hmyzu, byste nad‰eni urãitû nebyli!“
Leo‰ Stﬁeda je vedle svého pedagogického úvazku na 1. Lékaﬁské fakultû Univerzity
Karlovy i ãlenem Správní rady Fondu soudrÏnosti Nadace Dagmar a Václava Havlov˘ch
Vize 97 a zﬁizovatelem stﬁední ‰koly Dr. Leo‰ Stﬁeda, College.
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Vûznici Jiﬁice nav‰tívil díky pozvání SOU pﬁed ·tûdr˘m dnem zpûvák
Martin Maxa. Více jak hodinov˘ recitál vûnoval tûm, kteﬁí se snaÏí zmûnit
svÛj Ïivot a nastoupit po propu‰tûní fair play cestu sv˘m Ïivotem díky nové kvalifikaci v uãebním oboru malíﬁ a lak˘rník.
Zpûv bez playbacku a Ïivá hra na kytaru, pﬁedstavení ve stoje, které zaujalo nejen odsouzené, ale i mnohé pﬁíslu‰níky VûzeÀské sluÏby âR, taková byla náv‰tûva oblíbeného
zpûváka: „Ve vûzení jsem byl poprvé a snad naposledy,“ svûﬁil se s úsmûvem Martin Maxa. Pro náv‰tûvu vûznice zvolil stylové pruhované triãko.
Po pﬁedstavení jej ãekal obûd v místní závodní jídelnû. Vybral si hit dne, peãeného králíka s bramborov˘m knedlíkem a ‰penátem: „Sám bych ho doma tak dobﬁe pﬁipravit neumûl,“ pochvaloval si.
Odsouzení Ïáci SOU Jiﬁice si tak mohli s pﬁedstihem náv‰tûvou koncertu zpestﬁit adventní svátky, které trávili ve v˘konu trestu odnûtí svobody: „Doufám, Ïe uÏ se s vámi potkám v budoucnu jen na nûkterém ze sv˘ch koncertÛ na svobodû a uÏ nikde ne ve vûzení,“ louãil se s nimi znám˘ zpûvák, ãímÏ alespoÀ symbolicky podpoﬁil snahu o jejich socializaci po propu‰tûní do Ïivota bûÏné spoleãnosti.
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Stﬁední odborné uãili‰tû Jiﬁice také pﬁivítalo politika. Do vûzení, kde
se ‰kola nachází, se dostavil poslanec Evropského parlamentu Jaromír
Kohlíãek. Îáci ‰koly, jejíÏ osazenstvo tvoﬁí dospûlí odsouzení muÏi, tak
mûli moÏnost poloÏit své otázky na chod a fungování europarlamentu.
Setkání zahájil ﬁeditel ‰koly Jan Beer, kter˘ si pﬁipravil mnoho zvídav˘ch otázek. Díky nim si Ïáci ‰koly osvûÏili znalosti z pﬁedmûtÛ Základy spoleãensk˘ch vûd a Obãanská
nauka. »Na kandidátku se ãlovûk mÛÏe dostat tak, Ïe nûco dûlá, má za sebou nûjaké v˘sledky a pak jej okolí v nûjaké politické stranû navrhne,« dozvûdûli se Ïáci, kteﬁí získávají
kvalifikaci v uãebním oboru Malíﬁ – lak˘rník.
Kohlíãek pak pﬁiblíÏil proces, kter˘ vedl k zákazu uÏívání slova rum na v˘robcích, jeÏ
mají pÛvod v âeské republice, a souãasnû vysvûtlil, Ïe v Evropském parlamentu se opravdu jen tak nesedí, ale zasedá a jedná se i o ochranû tuzemského zemûdûlství. »Rádi bychom také zavﬁeli prodejny v nedûli a o státních svátcích, aby si pracující mohli odpoãinout jako ve vût‰inû zemí Evropy,« zdÛraznil.
Do‰lo i na rychl˘ test ze znalosti v˘‰e podpor v rámci systému sociálního zabezpeãení, kter˘ Kohlíãek zvládl na jedna minus, jak jej oklasifikoval ﬁeditel ‰koly. »V˘‰i podpor
v hmotné nouzi a doplatku na bydlení znal pan poslanec jen v orientaãní v˘‰i, proto jsem
nemohl dát ãistou jedniãku,« vysvûtlil Beer.
Îáci ‰koly mohou získanou kvalifikaci vyuÏít pﬁedev‰ím po propu‰tûní z v˘konu trestu
pﬁi svém zaãleÀování do spoleãnosti. Práci mohou nalézt ve stavebním odvûtví nebo se
mohou sami vrhnout s minimálními náklady do podnikání v malíﬁinû. ZáleÏí jen na nich!
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Ve Vûznici Jiﬁice se krátce setkali také b˘val˘ eurokomisaﬁ JUDr. Pavel
Teliãka a ﬁeditel SOU Jiﬁice Mgr. Jan Beer. Pﬁedmûtem schÛzky byla konzultace otázek, spojen˘ch se sniÏováním recidivity odsouzen˘ch po jejich
propu‰tûní na svobodu.
Oba se shodli, Ïe klíãov˘m problémem je zv˘‰ení bezpeãnosti obãanÛ. Situaci, kdy
se odsouzen˘ po propu‰tûní vrací ke star˘m návykÛm, pomáhá sníÏit ucelená kvalifikace, kterou mohou odsouzení získat bûhem v˘konu trestu studiem.
Ve Vûznici Jiﬁice se mohou odsouzení vyuãit malíﬁem – lak˘rníkem a ‰kola jiÏ má
více úspû‰n˘ch absolventÛ. Jsou to lidé, kteﬁí se po propu‰tûní z v˘konu trestu zaãlenili do bûÏného Ïivota a nyní normálnû chodí do práce. Jeden z absolventÛ si dokonce zvy‰uje kvalifikaci nástavbov˘m studiem a tû‰í se na maturitu, po které uvaÏuje o studiu na vysoké ‰kole.
V Evropském parlamentu chce JUDr. Pavel Teliãka podrobit anal˘ze pﬁístupy jednotliv˘ch zemí ke sniÏování recidivity a nejlep‰í z nich pﬁenést do âeské republiky. ¤editel SOU Jiﬁice Mgr. Jan Beer doufá, Ïe se v budoucnu podaﬁí prohloubit spolupráci
mezi v‰emi zainteresovan˘mi sloÏkami v resortu ãeské justice a Ïe dojde k uÏ‰í spolupráci mezi VûzeÀskou sluÏbou âR a Probaãní a mediaãní sluÏbou âR, jeÏ mÛÏe vést ke
kvalitativnû vy‰‰í úspû‰nosti pﬁi zaãleÀování osob do Ïivota spoleãnosti po jejich propu‰tûní z v˘konu trestu.
Bûhem setkání se Pavel Teliãka i Jan Beer shodli, Ïe recidivita pachatelÛ v˘razn˘m
zpÛsobem naru‰uje Ïivot spoleãnosti a je potﬁeba proti ní transparentními kroky bojovat proto, aby se na ulici obãan nemusel bát, Ïe bude okraden nebo oloupen!
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JiÏ III. rokem se SOU Jiﬁice úãastnílo také veletrhu Svût knihy. Nejen
v‰ak jako bûÏn˘ náv‰tûvník, ale jako odbûratel nov˘ch titulÛ.
¤editel ‰koly Jan Beer pﬁed tﬁemi roky oslovil v‰echny vystavovatele s prosbou o dar pro ‰kolní knihovnu, alespoÀ jednu knihu v rámci
akce Knihou proti zloãinu.
Ve ‰kolním roce 2013/2014
v‰ichni kniÏní donátoﬁi obdrÏeli bûhem setkání s vedením ‰koly i osobní dárek od ÏákÛ ‰koly, kter˘m bylo
domino, vlastnoruãnû lakované bûhem v˘uky odborného v˘cviku.
Dlouhodob˘ nekomerãní pﬁedmût
na podporu prezentace ‰koly tak
na‰el své dal‰í dÛstojné uplatnûní.

V poslední ‰kolní den Ïáci I. a II. roãníku SOU Jiﬁice, ve kterém odsouzení získávají kvalifikaci v uãebním oboru malíﬁ – lak˘rník, dostali vysvûdãení.
Z necelé kopy ÏákÛ ‰koly byl pouze jeden Ïák neklasifikován a dva byli hodnoceni
známkou nedostateãnû. V‰ichni z matematiky, která je tak pro mnohé taxisov˘m pﬁíkopem bûhem jejich studia.
Pﬁedání vysvûdãení se zúãastnila vedle pedagogick˘ch pracovníkÛ a zástupce vedení
Vûznice Jiﬁice i hereãka Luba Skoﬁepová.
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O aktivitách ‰koly vícekrát informovala média,
a to v pomûrnû ‰irokém rozsahu:
http://www.vscr.cz/veznice-jirice-76/o-nas-1583/spoluprace-s-nevladnimi
-organizacemi-283/o-zdravi-mluvil-odbornik
http://www.vscr.cz/veznice-jirice-76/o-nas-1583/spoluprace-s-nevladnimi
-organizacemi-283/martin-maxa-v-pruhovanem
http://www.halonoviny.cz/articles/view/15659597
http://www.soujirice.cz/photos/aktuality.html
http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/1368162

9. âinnost âeské ‰kolní inspekce ve ‰kole
Ve ‰kolním roce 2013/2014 byla ve ‰kole provádûna komplexní inspekãní ãinnost
â·I se zpracováním Inspekãní zprávy â·IS-1930/13-S ze dne 31. 10. 2013 (+ Protokolu ã. j. â·IS-1929/13-S), a to jako následná ãinnost.
JiÏ v prÛbûhu inspekce byla provedena opatﬁení k odstranûní nedostatkÛ.
Po seznámení se s Inspekãní zprávou a Protokolem byla pﬁijata dal‰í opatﬁení k odstranûní zji‰tûn˘ch pochybení.
Dále kontrolní orgán M·MT âR, â·I, pozval zﬁizovatel/ﬁeditel ‰koly dle ust. § 174
odst. 6 Zák. ã. 561/2004 Sb., v platném znûní. Inspekãní ãinnost probûhla se zpracováním Inspekãní zprávy â·IS 1376/14-S ze dne 2. 7. 2014 (+ Protokolu ã. j. â·IS1377/14-S).
V˘sledky hodnocení ‰kolu zaﬁadily mezi prÛmûrné z hlediska splnûní podmínek podle
ust. § 5 zák. ã. 306/1999 Sb.
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10. Hospodaﬁení ‰koly
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11. Mezinárodní spolupráce
Mezinárodní programy nebyly ‰kolou realizovány.

12. Programy dal‰ího vzdûlávání v rámci celoÏivotního uãení
Vytipováni klienti Probaãní a mediaãní sluÏby âR, doporuãení probaãními úﬁedníky,
neprojevili závazn˘ zájem o dokonãení vzdûlávání, aãkoliv ‰kola disponuje oprávnûním
k udûlení ãásteãné kvalifikace v rámci profesního vzdûlávání.

13. PﬁedloÏené a ‰kolou realizované projekty,
realizované z cizích zdrojÛ
Nebyly ‰kolou realizovány.

14. Spolupráce s odborov˘mi organizacemi,
organizacemi zamûstnavatelÛ a dal‰ími partnery
pﬁi plnûní úkolÛ vzdûlávání
14.1 Odbory
Ve ‰kole není zﬁízena odborová organizace.

14.2 Organizace zamûstnavatelÛ, zamûstnavatelé
·kola pokraãovala v zapoãaté spolupráci s TX Color, s. r. o.

Mgr. Jan Beer

V Jiﬁicích dne 14. 10. 2014

¤editel ‰koly
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