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Základní údaje o škole

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

nám. Jana z Dražic 169

413 01 Roudnice nad Labem

info@podripskaskola.cz

www.podripskaskola.cz

IČ: 25047671

REDIZO: 600010856

Zřizovatel

Log-is, z.s.

nám. Jana z Dražic 169

413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 62770748

Kontaktní osoba: Mgr. Richard Červený

Vedení školy

Ing. Richard Červený, ředitel školy

Ing. Hana Bílíková

Mgr. Richard Červený, zástupce ředitele pro odborný výcvik

Mgr. Eva Tovarová, zástupce ředitele pro dálkové studium v Ústí n. L.

Školská rada

Mgr. Ivan Hrodek (zástupce zřizovatele školy)

Mgr. Michaela Kurková (zástupce pedagogického sboru)

Jan Kohoutek (zástupce žáků - zletilý žák denního studia)
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Další klíčové funkce v organizaci

Bc. Alena Zezulová, výchovný poradce

Ing. Zuzana Krausová, školní metodik prevence

Ing. Richard Červený, ICT koordinátor

Ing. Kateřina Hlaváčová, projektová manažerka

Ivana Červená, hospodářka školy

Bc. Pavel Štrobl, ICT technik, správce sítě

Mgr. Alice Hradecká, školní psycholog

Mgr. Renata Černá, speciální pedagožka

Ing. Zuzana Krausová, účetní
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Úvodní slovo

Uplynulý školní rok byl již minimálně ovlivněn pandemií Covid-19. I proto jsme se mohli věnovat řadě aktivit,

projektů a spoluprací. Nově jsme akreditovali obor kombinované lyceum se školním vzdělávacím programem

Střední21. 22. dubna 2022 jsme symbilicky oslavili 30 let trvání školy.

Shrnutí školního roku

Adaptační kurzy

Adaptační kurzy pro 2 třídy prvních ročníků proběhly dle metodiky Skautského institutu. Program kurzu je

nastaven tak, aby naladil studenty na to, jakým způsobem budou pracovat ve škole, jaká bude atmosféra, co se bude

od nich očekávat.

Hodnocení

Pro školní rok 2021/2022 jsme opět hledali co možná nejlepší nastavení systému hodnocení na naší škole.

To se odrazilo v aktualizovaném klasifikačním řádu.

Sumativní hodnocení

Ve školním roce 2021/2022 jsme sumativní hodnocení - klasifikaci na vysvědčení sjednotili tak, že jsme

všechny žáky napříč ročníky v denním studiu hodnotili kombinací známky a slovního hodnocení. Vedle výkonu žáka v

předmětu se hodnotili i přístup žáka k jeho povinnostem.

Formativní hodnocení

Formativní hodnocení, formativní přístup k výuce, zkrátka dobrá pedagogika byla tématem pro interní

i externí práci v dalším vzdělávání učitelů.

Teambuilding učitelů

Během teambuildingu učitelů na konci srpna 2021 bylo společně pracováno na sladění hodnocení

a aktualizaci klasifikačního řádu. Během teambuildingu na konci června 2022 si pedagogové na vlastní kůži vyzkoušeli

část programu adaptačních kurzů.
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Přijímací řízení

Ve školním roce 2020/2021 jsme již museli využít tzv. státní přijímačky pro maturitní obory. Kromě toho jsme

u oborů Cestovní ruch, Obchod a Logistika posuzovali výsledky ze ZŠ a především jsme vedli strukturovaný rozhovor

s každým uchazečem, který jsme opět hodnotili. Pro obor Střední21 jsme přijímací řízení doplnili ještě o strukturovaný

pohovor v anglickém jazyce.

Do oboru kadeřník jsme uspořádali školní přijímací zkoušky ve formě dovednostní zkoušky a také základních

znalostí a předpokladů ke studiu.

Vybrané školní a vzdělávací akce

● Spolu po Covidu - říjen 2021

● Kurz zdravého životního stylu

● Nevypusť duši

● Sportovní turnaje - účasti, např. florbal dívek i

hochů, volejbal

● Taneční - účast studentů v kurzech Dance

Arts Agency, koordinace Mgr. Kateřina

Štěpánková

● Ekonomická olympiáda

● Barmanský kurz - září 2021

● Zimní sportovní kurzy v Herlíkovicích

● Projektový týden - Masopustní tradice

● Zdravotník zotavovacích akcí - většina

pedagogů absolvovala kurz a získala

osvědčení

● Ukliďme Česko - celoškolní akce

● Věznice Pankrác - exkurze

● Narozeniny Podřipské školy jako téma

praktická maturitní zkoušky oboru hotelnictví

● Sněžka - celoškolní výjezd v rámci

turistického kurzu

● Růstové nastavení mysli - významná

vzdělávací akce pro celý pedagogický sbor

● Workshop ČTK pro 1OCL

● Vodácký kurz tříd 3MCR a 3HML

● Exkurze do Ideal Standard

● Letiště V. Havla - celoškolní exkurze

● Supervize třídnických hodin

● Přestávková prevence

Kadeřnictví

Během roku jsme museli řešit výpověď školního kadeřnictví z prostor Nemocnice Roudnice nad Labem.

Náhradní prostory jsme našli v Riegrově ulici číslo popisné 659. Plánované otevření pro veřejnost je na podzim 2022.
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Střední21

V průběhu školního roku 2021/2022 jsme jako škola prošli úspěšně schvalovacím procesem nového oboru

RVP Kombinované lyceum. Název ŠVP jsme zvolili Střední21.

Střední21 je obor pro studenty, kteří chtějí získat kvalitní vzdělání v podnětném, motivujícím a otevřeném

prostředí.

Jde o maturitní obor střední odborné školy, který nabízí možnost přípravy na VŠ i přímo do praxe podle zvoleného

zaměření. Studenti si vybírají mezi technickým a humanitním oborem až ve druhém ročníku, získávají tedy rok na to,

aby si ujasnili, co je zajímá.

Naším cílem je vytvořit kvalitní vzdělávací program, který je unikátní svou orientací na kompetence klíčové

pro úspěšný život v rychle se měnícím světě. Jedná se hlavně o komunikační dovednosti a schopnosti.

Vedle administrativních náležitostí jsme řešili personální otázku, materiální zabezpečení a nábor nových

studentů. Třída 1KL od nového školního roku 2022/2023 čítá 18 studentů.

Válka na Ukrajině

V únoru zasáhla celý svět negativním způsobem ruská agrese na území Ukrajiny. Tento barbarský čin vyvolal

vlnu solidarity s ukrajinským národem. Podřipská škola nezůstala pozadu. Můžeme být hrdí na naše studenty, kteří

uspořádali prodej občerstvení, jehož výtěžek putoval na pomoc Ukrajině. Na budově školy doposud vlaje ukrajinská

vlajka.

Projekty realizované ve školním roce 2021/2022

Název projektu: Program na podporu zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných obyvatel z území MAS

Podřipsko

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16-047/0015853

Cíl projektu:

● zaměstnání osob z cílových skupin a jejich příprava a motivace k dalšímu působení na pracovním trhu

● vytvoření rozvojového programu pro osoby z cílových skupin, který bude zahrnovat osobní pomoc tzv.

akvizičně motivačního poradce se sestavením rozvojového plánu, pomoc s doplněním vzdělání

a nasměrování na organizace pomáhající s řešením různých sociálních situací

● individuální pomoc se sepsáním životopisu, motivačních dopisů, hledání vyhovující práce v rámci

skupinových workshopů

Název projektu: Prevence školní neúspěšnosti na Podřipské škole
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Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011786

Cíl projektu:

Projekt reaguje na potřebu SPSOŠ ke snížení školní neúspěšnosti jejích žáků, a to formou doučování, kariérového

poradenství a působení koordinátora inkluze ve škole. Dále tomu pomůže podpora spolupráce s rodiči a osvětová

činnost a v neposlední řadě i podpora pedagogů (v rámci výjezdových aktivit). Projekt navázal na realizovaný projekt

Prevence školní neúspěšnosti ve školách na Podřipsku, jehož jsme byli realizátorem.

Preventivní aktivity a jejich časový harmonogram ve školním

roce 2021/2022

Září

● Informovat pracovníky školy o preventivních

aktivitách

● Seznámit zaměstnance školy s PPŠ a

Krizovým plánem

● Poradenská služba pro rodiče a žáky

● Kontrola schránky důvěry

● Adaptační kurz pro první ročníky (1KKP,

1OCL)

● Projektový týden (všechny ročníky)

● Třídnické hodiny

Říjen

● Poradenská služba pro rodiče a žáky

● Účast na poradě s okresním metodikem

prevence (popř. listopad) - akce se s ohledem

na epidemiologickou situaci neuskutečnila

● Kontrola schránky důvěry

● Třídnické hodiny

Listopad

● Seznámit rodiče s PPŠ

● Poradenská služba pro rodiče a žáky

● Kontrola schránky důvěry

● Třídnické hodiny

Prosinec

● Poradenská služba pro rodiče a žáky

● Kontrola schránky důvěry

● Třídnické hodiny

Leden

● Poradenská služba pro rodiče a žáky

● Kontrola schránky důvěry

● Třídnické hodiny

Únor

● Poradenská služba pro rodiče a žáky

● Kontrola schránky důvěry

● Třídnické hodiny

Březen

● Poradenská služba pro rodiče a žáky

● Kontrola schránky důvěry

● Třídnické hodiny
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Duben

● Poradenská služba pro rodiče a žáky

● Kontrola schránky důvěry

● Třídnické hodiny

Květen

● Poradenská služba pro rodiče a žáky

● Kontrola schránky důvěry

● Třídnické hodiny

● Adaptační program pro návrat žáků do

prezenční výuky

Červen

● Poradenská služba pro rodiče a žáky

● Kontrola schránky důvěry

● Třídnické hodiny

● Projektový týden s aktivitami na posílení

vztahů mezi žáky

Spolupráce se sociálními partnery

Těžištěm spolupráce zůstává praktické vyučování a pravidelné čtrnáctidenní praxe maturitních oborů. Vedle

toho spolupracujeme s firmami, kam míří naši žáci na exkurze, např. Letiště Praha, Ideal Standard apod.

Jako škola provozujeme 2 kadeřnictví pro veřejnost (ve školní budově a v budově polikliniky Podřipské

nemocnice). Díky realizaci projektu Program na podporu zaměstnatelnosti na území MAS Podřipsko spolupracujeme

s řadou obcí v našem regionu.

Prezentace školy na veřejnosti a akce školy

Ve školním roce 2021/2022 byla možnost se prezentovat veřejnosti mírně omezena. Proto jsme pořádali

individuální dny otevřených dveří, na které se zájemci o studium museli zaregistrovat předem. Zároveň jsme

intenzivněji pracovali se sociálními medii a jejich obsahem. Zúčastnili jsme veletrhu Techdays v Litoměřicích a výstavy

škol na Mělníku i v Litoměřicích. Z tradičních profesních kurzů proběhly kurz studené kuchyně, barmanský a rovněž i

baristický kurz.

Školní poradenské pracoviště

Činnost ŠPP je upravena ve školním dokumentu Statut školního poradenské pracoviště. Ve sledovaném období

probíhaly pravidelné porady, celkem se uskutečnilo 5 porad. Dále proběhly 3 intervence ve třídách, 1 komplexní

šetření ve třídě, 7 šetření se žáky školy, 2 setkání se zákonnými zástupci a 4 výchovné komise.
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Přehled oborů vzdělávání

Schválené studijní obory

RVP Druh studia Délka studia

65-42-M/02 Management cestovního ruchu 4 roky

65-42-M/01 Hotelnictví 4 roky

63-41-M/01 Management obchodu 4 roky

63-41-M/01 Logistika 4 roky

63-41-M/01 Nové technologie 4 roky

66-51-H/01 Prodavač smíšeného zboží 3 roky

65-51-H/01 Kuchař – číšník 3 roky

69-51-H/01 Kadeřník 3 roky

64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium při zaměstnání (dálková a distanční forma) 3 roky

Personální zabezpečení činnosti školy

Činnost školy je z personálního hlediska zabezpečena interními a externími pracovníky.

Interní pracovníci školy

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Počet interních pedagog.

pracovníků fyzicky

28 24 24 24 25 26 32

Počet interních pedagog.

pracovníků přepočteno

21,57 18,48 18,6 18,7 19,8 19,5 27

Počet interních

nepedagogických pracovníků

fyzicky

6 5 4 5 3 3 5
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Počet interních

nepedagogických pracovníků

přepočteno

4,57 5 4 5 3 3 3,5

Externí pracovníci školy

Počet externích pedagog. pracovníků fyzicky 15

Počet externích nepedagogických pracovníků fyzicky 4,5

Fluktuace pedagogických pracovníků v průběhu školního roku

Počet pracovníků Důvod

Odchody 2 Změna zaměstnavatele, odchod do důchodu, vypršení PP na DU

Příchody 8 Náhrada za odcházející zaměstnance

Přijímací řízení

Počty přihlášených

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

1. kolo středního

vzdělání s výučním

listem

30 30 31 36 50 63 66 49

Do dalších kol středního

vzdělání s výučním

listem

6 5 9 9 0 0 0 5

1. kolo středního

vzdělání s maturitou 29 29 29 36 60 49 64 73

Do dalších kol středního 0 0 4 4 0 0 1 10
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vzdělání s maturitou

Počty přijatých

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

1. kolo středního vzdělání s

výučním listem

30 30 31 34 50 63 44 41

Do dalších kol středního

vzdělání s výučním listem

6 5 9 9 0 0 0 1

Skutečně nastoupilo do

středního vzdělání s

výučním listem

37 37 18 20 36 45 28 29

1. kolo středního vzdělání s

maturitou

29 29 31 36 59 49 52 53

Do dalších kol středního

vzdělání s maturitou

0 0 4 4 0 0 0 2

Skutečně nastoupilo do

středního vzdělání

s maturitou

25 25 14 19 31 31 27 42

Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek

Skladba žáků u závěrečné zkoušky (zz) a maturitní zkoušky (mz)

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Počet žáků konajících

poprvé ZZ středního vzdělání

s výučním listem

37 36 14 20 14 20 21 24

Z toho žáci z daného šk. roku 37 36 14 20 14 20 21 24

Z toho žáci z minulého šk. roku 0 0 0 0 0 0 0 0
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Z toho žáci z předchozích šk.

let

0 0 0 0 0 0 0 0

Počet žáků konajících

opravnou ZZ středního

vzdělání s výučním listem

2 2 3 4 0 0 0 0

Počet žáků v denním studiu

konajících poprvé MZ

středního vzdělání s

maturitou

35 36 22 29 19 26 21 14

Z toho žáci z daného šk. roku

35 36 22 29 19 26 21 14

Z toho žáci z minulého šk. roku 0 0 0 0 0 0 0 0

Z toho žáci z předchozích šk.

let

0 0 0 0 0 0 0 2

Počet žáků konajících

opravnou MZ středního

vzdělání s maturitou

0 0 11 4 9 6 5 2

Prospěch žáků u maturitní zkoušky (mz) a závěrečné zkoušky (zz) v prvním termínu

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Počet žáků konajících

poprvé ZZ středního

vzdělání s výučním listem

35 36 14 20 14 20 21 24

Z toho u ZZ prospělo s

vyznamenáním

0 0 3 0 2 2 4 0

Z toho u ZZ prospělo 32 33 8 16 10 13 16 23

Z toho u ZZ neprospělo 3 3 3 4 2 4 1 1

Počet žáků denního studia

konajících poprvé MZ

středního vzdělání s

maturitou

36 36 22 29 18 26 20 14

12



Z toho u MZ prospělo s

vyznamenáním

0 0 0 1 0 3 6 2

Z toho u MZ prospělo 17 17 10 13 9 8 7 8

Z toho u MZ neprospělo 19 19 12 16 9 15 7 4

Prospěch žáků u maturitní zkoušky (mz) a závěrečné zkoušky (zz) v opravném termínu

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Počet žáků konajících

opravnou ZZ středního

vzdělání s výučním listem

2 2 2 2 0 0 0 1

Z toho u ZZ prospělo s

vyznamenáním

0 0 0 0 0 0 0 0

Z toho u ZZ prospělo 2 2 2 2 0 0 0 1

Z toho u ZZ neprospělo 0 0 0 0 0 0 0 0

Počet žáků konajících

opravnou MZ středního

vzdělání s maturitou

0 0 12 12 9 10 5 4

Z toho u MZ prospělo s

vyznamenáním 0 0 0 0 0 0 0 0

Z toho u MZ prospělo 0 0 7 7 5 5 1 4

Z toho u MZ neprospělo 0 0 5 5 4 5 4 0

Účast žáků střední školy v přehlídkách a soutěžích

2021/2022

Účastníci školní kolo Účastníci okresní kolo Účastníci oblastní kolo Účastníci ústřední kolo

158 10 3 0

2020/2021

Účastníci školní kolo Účastníci okresní kolo Účastníci oblastní kolo Účastníci ústřední kolo

65 0 3 0
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2019/2020

Účastníci školní kolo Účastníci okresní kolo Účastníci oblastní kolo Účastníci ústřední kolo

89 0 1 0

2018/2019

Účastníci školní kolo Účastníci okresní kolo Účastníci oblastní kolo Účastníci ústřední kolo

92 0 1 0

2017/2018

Účastníci školní kolo Účastníci okresní kolo Účastníci oblastní kolo Účastníci ústřední kolo

82 4 4 0

2016/2017

Účastníci školní kolo Účastníci okresní kolo Účastníci oblastní kolo Účastníci ústřední kolo

112 4 0 0

2015/2016

Účastníci školní kolo Účastníci okresní kolo Účastníci oblastní kolo Účastníci ústřední kolo

124 5 0 0

2014/2015

Účastníci školní kolo Účastníci okresní kolo Účastníci oblastní kolo Účastníci ústřední kolo

179 66 0 0

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Počet účastníků akcí dle

vyhl. č. 317/2005 sb.

5 2 2 1 3 3 1

Počet účastníků akcí ostatní 34 44 44 50 48 84 96

Počet pedagog. pracovníků,

kteří se nezúčastnili žádné

vzdělávací akce

0 0 0 0 0 0 0

14



Hospodaření školy

Vybrané informace z účetnictví za rok 2021

1. Informace o účetní jednotce

Název: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

Sídlo: Nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

Statutární orgán:     Ing. Richard Červený

IČ: 25047671

DIČ: CZ25047671

Předmět činnosti: provozování střední odborné školy a středního odborného učiliště, poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání,

rekvalifikační kurzy v oborech zaměřených na obchod, služby a ekonomiku

Zakladatel: LOG-IS, z. s., IČ 62770748

Správní rada:          Ing. Libor Hess (předseda), Mgr. Marta Hudcová, Ivana Červená (členové)

Dozorčí rada: Ing. Jitka Nováková (předseda), Mgr. Jarmila Pokorná, Iveta Adámková (členové)

2. Vybrané informace z účetnictví

Účetní období: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

Den k němuž se sestavuje účetní závěrka: 31.12. 2021

Okamžik sestavení účetní závěrky: 22. 3.2022

Účetní jednotka zaměstnává zaměstnance: průměrný přepočtený počet 23,52

Osobní náklady činí: 14 864 tis. Kč

z toho mzdové náklady činí: 11 408 tis. Kč

zákonné soc. pojištění činí:   3 359 tis. Kč

Způsob oceňování majetku: dle nákupních cen
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Způsob stanovení reprodukční ceny: odpadá

Druhy vedlejších pořizovacích nákladů: nejsou

Změny ve způsobu odepisování: nejsou

Způsob stanovení odpisových plánů: standardní, účetní a daňové odpisy se rovnají

Výše odpisů: 203 tis. Kč

Dlouhodobý majetek: zůstatek na začátku účetního období 119 tis. Kč.

zůstatek na konci účetního období 315 tis. Kč

z toho dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek na začátku účetního období 5762 tis. Kč.

oprávky činí 5737 tis. Kč

zůstatek na konci účetního období 6161 tis. Kč

oprávky činí 5936 tis. Kč

Majetek s věcným břemenem: není

Opravné položky k majetku: účetní jednotka vytvořila opravné položky k pohledávkám z roku 2019 v celkové  výši 268 tis. Kč

Přepočet cizích měn na českou měnu: účetní jednotka používá denní kurz vyhlášený ČNB a platný v den uskutečnění účetního

případu

Závazky se sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 381 tis. Kč.

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení: zaplaceno v termínu stanoveném zákonem

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění: zaplaceno v termínu stanoveném zákonem

Ostatní přímé daně činí  83 tis. Kč.

Silniční daň činí 3250,- Kč.

Daňové nedoplatky účetní jednotky: zaplaceno v termínu stanoveném zákonem

Přijaté dotace (výnosy): 22 219 tis. Kč
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z toho od KÚ Ústeckého kraje (33155) 17 186 tis. Kč

ostatní 5 033 tis. Kč

Přijaté dary (respirátory od Města Roudnice n. L.): 90 tis. Kč

Výsledek hospodaření za rok 2020:          zisk 829 tis. Kč, projednán správní radou a zaúčtován interním dokladem ID21014.

Výsledek hospodaření za rok 2021:

výnosy náklady rozdíl

hlavní činnost 25 526 tis. Kč 22 527 tis. Kč 2 999 tis. Kč

hospodářská činnost 0 0 0

celkem 25 526 tis. Kč 22 527 tis. Kč 2 999 tis. Kč

Smluvní vztahy: Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s. má uzavřený smluvní vztah se společnostmi LOG

– IS, z.s. a INTERAGENT, z.s.,ve kterých má účast statutární orgán společnosti.

Odměna auditora je stanovena v souladu s odst.1) i,§ 30 vyhlášky 504/2002 Sb.

Výkaz sestaven ke dni: 22. 3.  2022

Výkaz sestavila: Ing. Zuzana Krausová

Podpisový záznam: Ing. Richard Červený, ředitel školy
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Rozvaha
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Výkaz zisků a ztrát

21



22



23



V Roudnici nad Labem dne 29. 9. 2022

Zpracoval: Ing. Richard Červený, Ing. Kateřina Hlaváčová, Ing. Zuzana Krausová

Školská rada:
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