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1. Základní údaje o právnické osobû Stﬁední ‰kola VIZE
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 ‰kola VIZE
ã. p. 404, Jiﬁice, PSâ 289 22
www.skolavize.cz
1. 9. 2011
od 1. 9. 2011 bez omezení
71341285
691002673
600093832
PhDr. Mgr. Jan Beer
PhDr. Mgr. Jan Beer
PhDr. Marie Formáãková
(zvolena za zamûstnance ‰koly)
âlenové ·kolské rady: Grundza (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. 2015 bylo zapsáno 82 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 2015/2016 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.

K v˘uce ICT pﬁedmûtÛ bylo vyuÏito:
— multimediální uãebny
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 má
Stﬁední ‰kola VIZE 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
• sociálního poradenství
Oblast bezpeãnosti práce a poÏární ochrany zaji‰Èoval pﬁedev‰ím preventista bezpeãnosti
práce a rizik VûzeÀské sluÏby âR, ‰kola samotná má v‰ak v rámci preventivních aktivit navázánu spolupráci s autorizovanou osobou, paní Jindrou Dragunovou, Iâ 45119686, PraÏská 96, Nehvizdy, 250 81.
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.
·kola má také uzavﬁenu smlouvu o poskytování pracovnû – lékaﬁsk˘ch sluÏeb s MEDIKAAL-TT, s. r. o., Iâ 25783483, sídlem Legerova 389, Praha 2, 120 00 a v‰ichni zamûstnanci
jsou zaﬁazení do skupin podle stupnû rizika.
Poãet úrazÛ ve ‰kolním roce 2015/2016 – celkem do‰lo k 0 úrazu.
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. 2016 tak byl poãet ÏákÛ 63.
Poãetní úbytek je vysok˘ zejména s ohledem na skuteãnost, Ïe mnozí z ÏákÛ ‰koly mají diagnostikované poruchy osobnosti, a tak udrÏení motivace je pﬁi jejich souãasné kriminogenní minulosti pro pedagogy ‰koly obtíÏné.
Stravování ÏákÛ a zamûstnancÛ ‰koly zaji‰Èuje Vûznice VS âR Jiﬁice. Stravovací provoz není organizaãní souãástí ‰koly.
Ubytování ÏákÛ zaji‰Èuje VûzeÀská sluÏba 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 2015/2016
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.) PhDr. Mgr. Beer Jan

V· - Sociální práce
V· - Média

Uãitelství odborn˘ch
pﬁedmûtÛ

10

2.) PhDr. Formáãková Marie

V· - Filozofie
V· - Îurnalistika

Uãitelství odborn˘ch
pﬁedmûtÛ

13

3.) Mgr. Hejtmánková Jarmila

V· - Pedagogika

Speciální pedagog

20

4.) Mgr. Pinka Jiﬁí

V· - PedF UK

ZSV

10

5.) Doc., MUDr. Stﬁeda Leo‰, PhD. V· - Lékaﬁská fakulta Speciální pedagog

9

6./ PhDr. Mgr. Vran˘ Marek

6

V· - FTVS

Tûlesná v˘chova

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

S·

0

4

2.) ¤ehák Vladimír

S·

Uãitelství odborn˘ch
pﬁedmûtÛ
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3.) Zemek Vladimír

S·

0

2

3.3 Nepedagogiãtí pracovníci
1.) Trávníãková Simona

S·E

Hospodáﬁka ‰koly

2.) Mgr. Paãesová Marie

V· - Psychologie
jednoobor

PsycholoÏka
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4. Pﬁijímání ÏákÛ do 1. roãníku
V prÛbûhu 1. kola a následujících kol pﬁijímacího ﬁízení:
bylo do 1. roãníku vzdûlávání od 1. 9. 2016 pﬁijato 23 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.
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 2015/2016 hodnoceni vydáním vysvûdãení.
Hodnocení chování u v‰ech ÏákÛ stupnûm velmi dobr˘.
Studijního prÛmûru 1,00 dosáhlo 5 ÏákÛ, dal‰ích 24 ÏákÛ pak bylo hodnoceno prospûl
s vyznamenáním.
Závûreãné zkou‰ky se ve Stﬁední ‰kole VIZE ve ‰kolním roce 2015/16 konaly jiÏ podle
Jednotného zadání.
Studijního prÛmûru 1,00 bylo dosaÏeno celkem u 3 ÏákÛ, do studijního prÛmûru 1,50 se
umístilo 5 ÏákÛ.
Hodnocením nedostateãnû nebo neklasifikováni v nûkterém z pﬁedmûtÛ byly pﬁedev‰ím
Ïáci, kteﬁí se rozhodli dokonãit studium po propu‰tûní z v˘konu trestu odnûtí svobody.
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 PhDr. Marie Formáãková. Práci metodika prevence
sociálnû – patologick˘ch jevÛ vykonával na ‰kole Mgr. Jiﬁí Pinka a PhDr. Jan Beer se vûnoval poradenství v sociální oblasti.
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. Vûznice VS âR Jiﬁice novû jmenovala vychovatele Mgr. Josefa Brynycha koordinátorem
mezi ‰kolou a OVT.
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. Odbornû graduován
v oblasti sociální práce je ﬁeditel ‰koly PhDr. Jan Beer.

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 2015/2016.
Luká‰ Littman se sám aktivnû pﬁihlásil ke studiu uãitelského oboru na Pedagogické fakultû UK v Praze, kam byl po splnûní pﬁijímacích kritérií pﬁijat.
V rámci prohloubení pﬁím˘ch pedagogick˘ch kompetencí a odborné kvalifikace se pak
jmenovan˘ úãastnil vzdûlávací akce „Jak to v‰echno zvládnout – základy time managemenetu pro pedagogické pracovníky“, a to kolektivní formou spolu s kolegy PhDr. Janem Beerem
a PhDr. Markem Vran˘m.
PhDr. Jan Beer v akademickém roce 2015/2016 dokonãil studium pro vedoucí pedagogické pracovníky na Pedagogické fakultû Univerzity Karlovy v Praze. Souãasnû pﬁeru‰il V˘cvik v psychoterapii, organizovan˘ spoleãností HERMES Group.
Bûhem ‰kolního roku jmenovan˘ absolvoval I. stupeÀ ‰kolení „Jak vyuãovat o holokaustu“, kter˘ organizoval Památník Terezín.
Mgr. Jiﬁí Pinka pokraãoval ve specializaãním studiu pro metodiky prevence sociálnû – patologick˘ch jevÛ na Pedagogické fakultû UK v Praze.
Vladimír Zemek pokraãoval ve studiu oboru Uãitelství praktického vyuãování a odborného v˘cviku na Masarykovû ústavu vy‰‰ích studií âVUT.
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8. Aktivity ‰koly, spolupráce s veﬁejností
·kolní rok 2015/2016 byl zahájen otevﬁením Pedagogicko – psychologické poradny
a Zaﬁízení pro dal‰í vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ na deta‰ovaném pracovi‰ti
v Nymburce.
PPP a ZDVPP mají za cíl nabídnout své sluÏby i ‰iroké veﬁejnosti.
Pilotní ovûﬁování vyústilo ve spolupráci v rámci diagnostiky dûtí zamûstnancÛ Vûznice VS
âR Jiﬁice a realizaci ‰kolení pro novû vzniklou ‰kolskou právnickou osobu KrouÏky pro dûti
Stﬁední âechy a KrouÏky pro dûti Praha, v jejímÏ ãele stojí ﬁeditel PhDr. Marek Vran˘.
Osvûtové a preventivní ãinnosti se vûnoval v oblasti prevence sexuálnû pﬁenosn˘ch chorob odborník na slovo vzat˘, MUDr. Radim Uzel. Ten ‰kolu nav‰tívil bûhem prosince 2015.
Tradiãní vánoãní setkání zamûstnancÛ ‰koly a úspû‰n˘ch absolventÛ probûhlo u hrobu loupeÏníka Václava Babinského na hﬁbitovû v Praze – ¤epích.

·lo o dÛstojné pﬁipomenutí mementa Ïivota tûch, kteﬁí Ïijí beze smyslu a jejich vá‰ní je
zloãin. Tak, jako Václav Babinsk˘, by nechtûl dopadnout Ïádn˘ z absolventÛ ‰koly, shodli se
pak v‰ichni zúãastnûní.
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V prÛbûhu ledna byla do majetku ‰koly poﬁízena interaktivní tabule, která více pﬁispívá ke
zv˘‰ení názornosti probírané látky a podporuje ãtenáﬁskou gramotnost ÏákÛ.
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O tom, Ïe se ‰kole pﬁi naplÀování jejích cílÛ,
tedy zaãleÀování osob se záznamem v rejstﬁíku
trestÛ do bezproblémového Ïivota po propu‰tûní
daﬁí, svûdãí i osud dal‰ího z absolventÛ, kter˘ se
sám ozval, aby se pochlubil sv˘m vzorn˘m Ïivotem, ve kterém vyuÏívá získané kvalifikace.
Stﬁední ‰kola VIZE také pracovala se sektorem
vysok˘ch ‰kol.
StáÏ absolvoval Bc. Jakub Vlach, Markéta Janãoviãová a Anna Skoﬁepová.
Zejména kolegynû Janãoviãová a Skoﬁepová se
více zapojili do aktivit ‰koly, kdy se sl. Janãoviãová rozhodla k dlouhodové spolupráci a sl. Skoﬁepová absolvovala studium pedagogického oboru na
V·E diplomovou prací s vyuÏitím poznatkÛ, ziskan˘ch bûhem své odborné praxe na Stﬁední ‰kole
VIZE, na téma Finanãní gramotnost.
Jeden z absolventÛ ‰koly pak besedoval na Fakultû sociálních vûd UK v Praze, kde podtrhl v˘znam vzdûlání, kter˘ mu byl poskytnut na Stﬁední ‰kole VIZE v prÛbûhu jeho v˘konu trestu
odnûtí svobody.
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JiÏ tradiãní akce „Knihou proti zloãinu“ na veletrhu Svût knihy 2016 bylo uÏito pﬁedev‰ím k doplnûní ‰kolní knihovny nov˘mi kniÏními svazky.
Vystavovatelé na oplátku získali drobné pozornosti ÏákÛ ‰koly, které byly pﬁipraveny pod
odborn˘m dohledem kolegy Luká‰e Littmana, a to designové kvûtináãe a svíãky.

Slavnostního rozdávání vysvûdãení se pak
zúãastnila
prezidentka
Nadace Na‰e dítû a senátorka Parlamentu âR
Ing. Zuzana Baudy‰ová,
která studujícím a absolventÛm popﬁála v‰e nej
do Ïivota.
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·lo tak i o dÛstojné zakonãení ‰kolního roku po závûreãn˘ch zkou‰ek, které organizaãnû
na v˘bornou zajistil vedoucí Studijního oddûlení a sekretariátu Luká‰ Littman. O tom, Ïe v‰e
klapalo jako na drátkách svûdãila i pochvalná slova pﬁedsedy komise pﬁi závûreãn˘ch zkou‰kách Bc. Jaromíra Janovského: „¤ekl bych, Ïe laÈka nastavená va‰im absolventlm je plnû
srovnatelná se ‰kolami, jejichÏ Ïáci si ani v˘kon trestu odnûtí svobody pﬁedstavit nedokáÏí.“
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9. Údaje o v˘sledcích inspekãní ãinnosti
Ve ‰kolním roce 2015/2016 nebyla ‰kola poprvé od svého vzniku kontrolována Ïádn˘m
orgánem státní správy.

10. Hospodaﬁení ‰koly

13

14

11. Mezinárodní spolupráce
¤editel ‰koly navázal kontakt s âesk˘m centrem VídeÀ, kde jednal s jeho ﬁeditelem PhDr.
Martinem Kraflem.
V˘sledkem setkání bylo zaji‰tûní stáÏování pedagogÛ ‰koly na ãesko – rakouském gymnáziu.
Programu stáÏování, které bylo hrazeno z prostﬁedkÛ ESF, se zúãastnili PhDr. Jan Beer,
Luká‰ Littmann, Mgr. Jiﬁí Pinka a Vladimír Zemek.
Pro maturitní roãníky rakouské ‰koly byla jako pozornost zaji‰tûna ãeská literatura.

12. Programy dal‰ího vzdûlávání v rámci celoÏivotního uãení
Nebyly ve ‰kolním roce 2015/16 realizovány.

13. PﬁedloÏené a ‰kolou realizované projekty,
realizované z cizích zdrojÛ
·kola byla pﬁíjemcem dotace EU z Operaãního programu Vzdûlávání pro konkurenceschopnost v rámci V˘zvy ã. 56, kdy jsme se zúãastnili programu na podporu ãtenáﬁsk˘ch dílen, stáÏování pedagogÛ a jazykového kurzu pro pﬁipravujícího se vyuãujícího cizího jazyka (nûmãiny).
V rámci podpory ãtenáﬁské gramotnosti ÏákÛ bylo zakoupeno 200 titulÛ, které jsou
novû k dispozici v uãebnû ‰koly a vyuÏívány pﬁedev‰ím v hodinách âeského jazyka a literatury.
Pedagogvé ‰koly následnû provedli stáÏ na ãesko – rakouském gymnáziu ve Vídni, kde
se od rakousk˘ch kolegÛ pouãili z jin˘ch vyuãovacích postupÛ a práce s odli‰nou Ïákovskou cílovou skupinou, která by v‰ak v âeské republice byla taktéÏ hodnocena jako skupina ÏákÛ s moÏn˘m ohroÏením v oblasti sociálního vylouãení. DÛvodem by byla neznalost vyuãovacího jazyka jako jazyka mateﬁského.
Pedagog ‰koly, pﬁipravující se na v˘uku cizího jazyka, obohatil své znalosti na poÏadovanou úroveÀ bûhem úãasti na jazykovém kurzu v jazykové ‰kole v DráÏìanech.
K realizaci projektu nebylo uÏito v zásadû Ïádn˘ch externích zprostﬁedkovatelÛ v podobû cestovních kanceláﬁí, jednání s ubytovateli i ‰kolou probíhala na pﬁímo, a to s jedinou v˘jimkou u jazykového kurzu.
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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.

14. 3 Dal‰í partneﬁi pﬁi plnûní úkolÛ vzdûlávání
Stﬁední ‰kola VIZE pokraãovala ve spolupráci s partnerskou ‰kolou, poskytující vzdûlání
osobám ve v˘konu trestu odnûtí svobody ve Vûznicích VS âR Vinaﬁice a Nové Sedlo.
¤editelé ‰kol utvoﬁili vzájemn˘ informaãní panel a spoleãnû koordinovali sdílení zku‰eností
mezi tûmito subjekty.
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