Střední odborné učiliště a Středisko praktického vyučování stavební s.r.o.
Zádveřice č. 5, 763 12 Zádveřice-Raková

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti
za školní rok 2020/2021

Zádveřice, dne 03.09.2021
Ing. Josef Kůra
ředitel

Výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne 20.09.2021.
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(dle § 7, odst. 1 vyhl. č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhl. č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví
náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)
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a) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika
školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový
přístup, údaje o školské radě,

Název školy:
Sídlo:
Forma hospodaření:
IČ:
IZO:
Zřizovatel:
Adresa zřizovatele:
Ředitel školy:

Střední odborné učiliště a
Středisko praktického vyučování stavební s.r.o.
Zádveřice č. 5, Zádveřice - Raková, PSČ 763 12
společnost s ručením omezeným
25330985
600019136
Ing. Josef Kůra
4. května 27, Želechovice nad Dřevnicí, Zlín 11, PSČ 763 11
Ing. Josef Kůra

Kontakt na zařízení:
 577 453 530
 603 257 758
ID datové schránky: j7245gi
 web: www.soustavebnizlin.cz
 e-mail: soustavebnizlin@volny.cz
 pracovník pro informace: Ing. Josef Kůra
 školská rada zřízena při součásti střední odborné učiliště
 datum zřízení školy: 01,07,1994
 datum zařazení do sítě škol: 01,07,1994
 součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity
o Střední odborné učiliště
o Středisko praktického vyučování

- kapacita 32 žáků
- kapacita 96 žáků

Středisko praktického vyučování bylo zařazeno do sítě škol dne 01,07,1994 MH ČR.
Zřizovatelem SPV je Ing. Josef Kůra. Ve školním roce 1996/97 došlo ke změně právní
subjektivity, a to na společnost s ručením omezeným. Rozhodnutím MŠMT ČR ze dne
24,08,1997 se mění zařazení do sítě škol na Středisko praktického vyučování J. Kůry s.r.o.,
Klečůvka č. 90, 763 11 Zlín 11. Od 01,09,2003 byla MŠMT ČR schválena změna názvu
Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Středisko praktického vyučování stavební, s.r.o.
SOU, OU a SPV stavební navázalo na práci SPV J. Kůry s.r.o. Dne 14,04,2006 byla
schválena změna názvu SOU a SPV stavební s.r.o. a současně změna zařazení ve školském
rejstříku jako střední škola. Součást Odborné učiliště byla zrušena a její obory převedeny pod
součást Střední odborné učiliště. Ve školním roce 2007/2008 byla vyřízena změna oboru od
1,9,2008 na součásti Střední odborné učiliště, kdy obor malířské a natěračské práce byl
nahrazen tesařskými pracemi. V následujícím období nebyly prováděny změny v oborech.
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SOU a SPV ve školním roce 2020/2021 zajišťovalo teoretickou i praktickou výuku na
součásti SOU a na součásti SPV provádělo odborný výcvik žákům, kterým střední školy
zajišťují pouze teoretické vyučování. Ve školním roce 2020/2021 SPV zajišťovalo odborný
výcvik pro Střední školu gastronomie a obchodu a Střední odborné učiliště Uherský Brod.
SOU u oboru 36-67E/01 Zednické práce provádělo výuku podle školních vzdělávacích
programů. SPV provádělo výuku oborů typu H u 1., 2.,a 3. ročníku a typu E u 1., a 2.
ročníku podle školních vzdělávacích programů jednotlivých škol. Jedná se o stavební učební
obory – zedník, tesař, tesařské práce. O tyto obory je stálý zájem na trhu práce zdejšího
regionu.
Na součásti SOU byla prováděna teoretická výuka jedné třídy 3. ročníku oboru 36-67E/01 Zednické práce. Dle varianty B byla teoretická výuka prováděna 1 den v týdnu a další 4
dny byla praktická výuka. Současně SOU zajišťovalo jednotné závěrečné zkoušky zakončené
výučním listem dle jednotného zadání závěrečných zkoušek.
Žáci, kteří vykonávali u SPV odborný výcvik byli rozděleni dle ročníků do učebně
výchovných skupin (UVS). UVS tvoří u oboru zednické práce max. 8 žáků.
. U oboru tesař je maximální počet u prvního ročníku 12 žáků (2. a 3. ročník 7 žáků).
V 1. a 2. ročníku oboru typu E provádělo SOU a SPV odborný výcvik v sudých týdnech
podle školních vzdělávacích programů. Třetí ročníky oboru typu E provádějí odborný výcvik
4 dny v týdnu podle školních vzdělávacích programů. Sudý týden prováděli odborný výcvik
1. a 2. ročník oboru tesařské práce a sudý a lichý týden prováděli odborný výcvik 3. ročník
oboru zednické práce. 3. ročník prováděl odborný výcvik 4 dny v týdnu mimo pondělí.
Každé pondělí probíhala teoretická výuka 3. ročníku. U oborů typu H byl prováděn odborný
výcvik v lichých i v sudých týdnech. U 1. ročníku oboru zedník a u 3. ročníku oboru tesař
probíhal odborný výcvik v lichý týden. U 2. ročníku oboru zedník probíhal odborný výcvik
v sudý týden.
Pedagogičtí pracovníci vedení na SOU i na SPV spolupracovali s třídními učiteli,
klasifikačních konferencí a třídních schůzek ve škole, kde probíhalo teoretické vyučování.
Pedagogičtí pracovníci spolupracovali na školském vzdělávacím programu jednotlivých
vyučovaných oborů.
Rada se schází nepravidelně, minimálně 1 x za půl roku, v případě aktuálního problému
se sejde ihned. Rada se seznámila s hospodařením školy a výroční zprávou. Ze strany školské
rady nebyly shledány žádné nesrovnalosti a problémy.
Snahou naší školy je připravit žáky tak, aby dobře obstáli nejen při hledání svého místa
na trhu práce, ale i ve všech běžných životních situacích. Proto klademe důraz nejen na
výuku, ale i na výchovu. Při výuce praxe spolupracujeme proto se zlínskými firmami a
současně využíváme vlastní dílny. Při výuce uplatňujeme individuální přístup k žákům,
každého žáka se snažíme poznat po všech stránkách, a jestliže se objeví potíže ve spolupráci
s rodiči hledáme řešení. Nároky na žáka vycházejí z předpokladu, že všichni žáci si musí
bezpečně osvojit základní znalosti a dovednosti. Zároveň vedeme žáky k tomu, aby získali
schopnost orientace v nových poznatcích a uměli je prakticky použít.
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b) Přehled oborů vzdělání, kterou škola vyučuje v souladu se
zápisem ve školském rejstříku

Přehled školských zařízení zařazených do školského rejstříku:
Obec

Ulice

Vyučovací
jazyk

Kapacita

Platnost
zařízení

C00 Střední škola

Vizovice

ZádveřiceRaková,
Zádveřice 5

český

32

Platné

Středisko
M40 praktického
vyučování

Vizovice

ZádveřiceRaková,
Zádveřice 5

český

96

Platné

Platnost

Dobíhající
obor

Id. zařízení

Typ

150017090

111001676

Název zařízení

Obory vzdělání zařazené do školského rejstříku:
Součást Střední odborné učiliště
Kód
oboru

Popis oboru

Forma
vzdělávání

Vyučovací
jazyk

Délka
vzdělávání

Kapacita
oboru

36-64E/01

Tesařské práce

denní

český

3 r. 0 měs.

16

Platné

Ne

36-67E/01

Zednické práce

denní

český

3 r. 0 měs.

16

Platné

Ne
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Součást Středisko praktického vyučování
Kód
oboru

Popis oboru

Forma
vzdělávání

Vyučovací
jazyk

Délka
vzdělávání

Kapacita
oboru

36-57E/01

Malířské, a
natěračské práce

denní

český

3 r. 0 měs.

48

Platné

Ne

36-64E/01

Tesařské práce

denní

český

3 r. 0 měs.

54

Platné

Ne

36-64H/01

Tesař

denní

český

3 r. 0 měs.

21

Platné

Ne

36-67E/01

Zednické práce

denní

český

3 r. 0 měs.

72

Platné

Ne

36-67H/01

Zedník

denní

český

3 r. 0 měs.

50

Platné

Ne

36-69E/01

Pokrývačské práce denní

český

3 r. 0 měs.

24

Platné

Ne
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Naše škola ve školním roce 2020/2021zajišťovala teoretickou výuku na součásti SOU pro 3
žáky 3. ročníku oboru Zednické práce. Na součásti SPV probíhal odborný výcvik u oboru
Tesařské práce u 1. a 2. ročníku a dále u oboru Zedník 1. a 2. ročníku a u oboru Tesař 3.
ročníku. Celkem součást SPV zajišťovala odborný výcvik pro 6 žáků. Pro obor Tesařské
práce 1. a 2. ročníku zajišťovala teoretické vyučování Střední škola gastronomie a obchodu
Zlín. Pro obor Zedník 1. a 2. ročníku a Tesař 3. ročníku zajišťovalo teoretickou výuku
Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha č. 1110.
Jedná se o následující přehled oborů a učebních plánů:
SOU – Počet žáků k 30.09.:
Zednické
Učební obor

práce

délka přípravy

3 roky

žák

H

max. počet ve skupině

8 žáků

počet žáků 1. Ročníku

0

počet žáků 2. Ročníku

0

počet žáků 3. Ročníku

3

celkem za obor

3

celkem

3

SPV - Počet žáků k 30.09.:
Tesařské
Učební obor

Zedník

Tesař

práce

délka přípravy

3 roky

3 roky

3 roky

žák

H

H

H

max. počet ve skupině

12 žáků

I.roč. 12 žáků

6 žáků

II.-III.roč.7 žáků
počet žáků 1. Ročníku

2

0

1

počet žáků 2. Ročníku

1

0

1

1

0

1

2

počet žáků 3. Ročníku
celkem za obor

3

celkem

6

Strana 7 (celkem 17)

Střední odborné učiliště a Středisko praktického vyučování stavební s.r.o.
Zádveřice č. 5, 763 12 Zádveřice-Raková

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Teoretická výuka byla zajišťována pedagogickými pracovníky s odpovídajícím
vysokoškolským vzdělání a speciální pedagogikou. Odborný výcvik byl zajišťován
pedagogickými pracovníky vyučenými v oboru, splňující střední a vysokoškolské vzdělání,
pedagogické vzdělání i speciální pedagogické vzdělání.
100 % pedagogických pracovníků splňuje vzdělání jak po odborné, tak i po
pedagogické stránce. Věková struktura pedagogických pracovníků je v průměru 58 let.
Záměrem dalšího vzdělávání pracovníků je nadále prohlubovat odborné znalosti všech
pracovníků v návaznosti na nové prvky ve stavebnictví, proškolovat všechny pracovníky
v souvislosti se současnými problémy výchovy žáků v rámci celoživotního vzdělávání.
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021:
k datu 30.06.

k datu 30.06.

počet fyzických osob

přepočtené úvazky

Interní pracovníci

1

1

Externí pracovníci

1

0,05

Údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2020/2021:
ped. pracovníci

zařazení

vyučen

poř. Č. 1

ředitel, UOP

tesař

poř. Č. 2

UVVP

maturita,VŠ
01,07,1978

DPS

01,06,1984

VŠ

praxe od:

16,06,2000 VUT Brno

01,07,1978

01,08,1982

16,05,1996 VUT Brno

01,09,1990

01,09,1994

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021
k datu 30.06.
počet fyzických osob

přepočtené úvazky

Interní pracovníci

1

0,5

Externí pracovníci

0

0

Údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2020/2021
Ostatní pracovníci

Pracovní zařazení, funkce

Stupeň vzdělání, obor

poř. Č. 1

ekonom

vysokoškolské, ekonomický obor
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d)

Údaje o přijímacím řízení

Ve školním roce 2020/2021 probíhala teoretická výuka na součásti Střední odborné učiliště
a praktická výuka na součásti Středisko praktického vyučování. Žáci vedení na součásti
Středisko praktického vyučování byli přijati na školy, zajišťující teoretickou část výuky.
Přehled o přijatých žácích a učebním oboru:
KOD

OBOR

36-67-E/01

zednické práce

0

36-64-E/01

tesařské práce

0

36-67-H/01

zedník

1

36-64-H/01

tesař

1

POČET ŽÁKŮ

celkem

2

Přehled o zařazení žáků - počtu žáků a oborů ve školním roce 2020/2021:
ROČNÍK

OBOR

POČET ŽÁKŮ

1. Ročník

zednické práce

0

tesařské práce

1

zedník

2

tesař

0

celkem
2. Ročník

3
zednické práce

0

tesařské práce

1

zedník

1

tesař

0

celkem
3. Ročník

2
zednické práce

3

tesařské práce

0

zedník

0

tesař

1

celkem

4
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e)

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů
stanovených školními vzdělávacími programy a
podle poskytovaného stupně vzdělání včetně
výsledků závěrečných zkoušek

Údaje o výsledném prospěchu žáků součásti SOU
následující tabulka:
Roč. Obor
3.

P.ž.k 30.9.

Zednické práce

za školní rok 2020/2021 uvádí

Prospěch

P.ž. k 30.6.

3 rup. přijati

1

2

3

4

5 přestup

občanská v.

0

0

2

0

1

0

0

0

tělesná v.

0

0

3

0

0

0

0

0

odborné kreslení

0

0

1

1

0

1

0

0

materiály

0

0

0

2

0

1

0

0

technologie

0

0

0

2

0

1

0

0

odborný výcvik

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

8

5

1

4

0

0

celkem

3

Údaje o výsledném prospěchu žáků součásti SPV
následující tabulka:

3

za školní rok 2020/2021 uvádí

Roč. Obor

Počet žáků Prospěch z odborného výcviku

Roč. Obor

k 30.09.

rup.

3

Počet žáků

přijati

1

2

3

4

5 přestup k 30.06.

0

0

2

0

0

0

1 tesařské práce

2

0

2 zedník

3

1

3 tesař

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

6

1

0

2

3

0

0

0

0

5

celkem

0

2
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Přehled o výsledcích závěrečných zkoušek:
Ve školním roce 2020/2021 škola zajišťovala závěrečné zkoušky v učebním oboru
36-67E/01 Zednické práce. V tomto roce žáci prováděli písemnou a praktickou část podle
jednotného zadání závěrečné zkoušky.
Ve školním roce 2020/2021 škola zajišťovala písemnou a praktickou část závěrečných
zkoušek u oboru 36-67-E/01 Zednické práce. Celkový počet na konci školního roku byli 3
žáci. Z toho 3 žáci úspěšně ukončili 3. ročník. Jeden žák požádal o opakování posledního
ročníku. V řádném termínu od 1.6 – 10. 6. 2021 vykonali závěrečnou zkoušku 2 žáci, z toho
1 žák prospěl s vyznamenáním tj. 50% a 1. žák prospěl, tj. 50%.

f)

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

SOU a SPV má zpracován Minimální preventivní program, který je zaměřen na prevenci
všech negativních sociálních jevů, které se na škole vyskytují, včetně programu proti
šikanování ve škole. Dále se škola zaměřuje na plnění úkolů stanovené Environmentálním
programem.
Aktivity uplatňované v rámci MPP u SOU a SPV ve školním roce 2020/2021 byly
zaměřeny zejména na včasné odhalování specifických poruch učení a chování, či jiných
postižení, vzdělávání v oblasti zdravý životní styl, občanská, právní a etická výchova, postoje,
hodnoty, způsoby chování, důvěryhodné a dostupné poradenství a především pozornost
rizikovým skupinám:
 Systematická kontrola školní docházky, předcházení záškoláctví
( při absenci okamžitý telefonický kontakt na rodiče, řešení docházky deníčkem, kdy učitel
odborného výcviku každý den potvrdí účast)
 Odhalování příčin a důsledků různých druhů narkomanie
 Sledování změn nálad, zhoršení prospěchu, špatné docházky jako možných příznaků
závislosti na droze.
 Potírání projevů šikany, násilí a rasismu
 Vytváření prostředí důvěry a dialogu jako základních předpokladů a odhalování
problémů a jejich řešení
1. V organizaci života školy
 výuka na dálku – COVID 19
 Byly sledovány individuální potřeby žáků, při výskytu problému – okamžité řešení
(při výskytu šikany apod. okamžité přeřazení žáků mezi UVS)
 Byl upraven školní řád, organizační řád a veškerá činnost školy tak, aby byly ve
shodě s ochranou zdraví žáků
 Byla věnována zvýšená péče žákům se zdravotními a sociálními riziky – žák se
středním postižením
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2. Do vzdělávání žáků začleňovat problematiku etické a právní výchovy, zdravého
životního stylu
 Byly zlepšeny podmínky pro příznivé pracovní klima, zdravý pracovní režim
žáků i pedagogů
 Byly aplikovány dostupné formy propagace zdraví a zdravého životního stylu
 Úprava budovy školy – omítky, rekonstrukce střechy
3. Do vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich doškolování zařazovat
problematiku etické a právní výchovy, zdravého životního stylu a prevence
zneužívání návykových látek i dalších sociálně patologických jevů
 Pravidelné informování pracovníků na poradách SOU a SPV, předávání informací
všem ostatním (školení UOV o drogách a drogově závislé mládeži)
 Neustále posilovat roli pedagogických pracovníků v oblasti tvorby pozitivního
klimatu, vytváření pozitivních vztahů mezi žáky, vedení kolektivu k soužití bez
negativních projevů chování
4. Do spolupráce s rodiči žáků začleňovat problematiku zdravého životního stylu a
ochrany žáků včetně prevence
 Soustavná spolupráce s rodiči zejména při řešení záškoláctví v průběhu celého
školního roku. Taktéž při řešení používání mobilů.
5. Uplatňování přiměřených represivních nástrojů
 Bylo důsledně potíráno kuřáctví, jiné formy jako požívání alkoholu a dalších
návykových látek se na pracovištích nevyskytlo.
Konkrétní výsledky strategie Minimálního preventivního programu:
 při záškoláctví dobrá spolupráce s rodiči
 dobrá pravidelná spolupráce s rodiči žáka se středním postižením
 zajištění zlepšení klima na pracovišti

g) Údaje

o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků

Ve školním roce 2020/2021 školení pedagogických pracovníků neprobíhala – COVID
19. Preferováno bylo samostudium, hlavně v souvislosti s online výukou, Teams apod.
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h) Údaje

o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

SOU a SPV stavební je členem Sdružení soukromých škol, Čech, Moravy a Slezska,
které jako jediné zastupuje soukromé školy v České republice. Sdružení je členem:
 ECNAIS - The Europen Council of National Associations of Independent Schools www.ecnais.org
 MEOPS - Middle Europen Organization of Private Schools
 CZESHA - Sdružení školských asociací České republiky
 Národního konsorcia Evropské referenční a expertní sítě odborného vzdělávání REFERNet ČR
 Unie zaměstnavatelských svazů České republiky a Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR
Další aktivity naší školy: Aktivity byly omezené Covidem 19.

i)

Údaje o výsledcích inspekční činnosti
provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2014/2015 byla v naší škole ve dnech 13. a 14. dubna 2015 vykonána
kontrola ze strany České školní inspekce. Cílem inspekční činnosti bylo zjišťování a
hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacímu programu
středisku praktického vyučování.
Hodnocení ČŠI:
 Řízení školského zařízení bylo na velmi dobré úrovni. Personální zajištění výuky a
materiálně technické podmínky byly na požadované úrovni vzhledem k naplňování
školního vzdělávacího programu střediska praktického vyučování.
 Středisko praktického vyučování disponovalo dostatečnými finančními zdroji
k zajištění personálních i materiálních podmínek výuky, zapojením do projektů získalo
další zdroje ke zvýšení úrovně materiálních podmínek.
 Organizace poskytovaných poradenských služeb účelně umožňovala zohledňování
vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků, zajišťování poradenských služeb bylo na velmi
dobré úrovni. Nastavení preventivních opatření bylo funkční, byla vytvořena
požadovaná úroveň bezpečného prostředí pro vzdělávání.
 Průběh sledované výuky v odborném výcviku měl celkově velmi dobrou úroveň,
cíleně podporoval rozvoj klíčových i odborných kompetencí žáků.
 Výsledky vzdělávání byly na požadované úrovni.
 Spolupráce školského zařízení se zákonnými zástupci žáků, kmenovými školami,
sociálními partnery a firmami byla na velmi dobré úrovni.
Celkové hodnocení:
Pro účely zvýšení dotací podle ustanovení §5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování
dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů,
je právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení celkově hodnocena jako
průměrná.
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j)

Základní údaje o hospodaření školy
Zpráva o hospodaření školy za rok 2020

(§ 7 , odst. 1, písm. j, vyhl. č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Obsah:
a) příjmy
 celkové příjmy
 poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců
 příjmy z hospodářské činnosti
 ostatní příjmy
b) výdaje
 investiční výdaje celkem
 neinvestiční výdaje celkem a z toho
 náklady na platy pracovníků školy
 ostatní osobní náklady
 zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění
 výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky
 stipendia, odměny žáků za produktivní práci
 ostatní provozní náklady
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a) PŘÍJMY
Hospodářský rok

2019

2020

Celkové příjmy

890 831,00

836 804,00

0

0

2. Příjmy z hospodářské činnosti

140 166,00

75 240,00

3. Ostatní příjmy - dotace SR

579 712,00

761 564,00

35 335,00

0,00

135 618,00

0,00

1. Poplatky od zletilých žáků, rodičů

- jiné dotace (MŠMT, EU, UP) - Rozvojový program OV
- ostatní příjmy

b) VÝDAJE
Hospodářský rok

2019

2020

Celkové výdaje

890 543,00

867 691,00

0,00

0,00

2. Neinvestiční výdaje celkem a z toho

890 543,00

867 691,00

a) náklady na mzdy pracovníků školy

481 432,00

527 245,00

13 300,00

12 600,00

163 183,00

178 152,00

0,00

0,00

9 386,00

6 820,00

223 242,00

142 874,00

1. Investiční výdaje celkem

b) ostatní osobní náklady
c) zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění
d) výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky
e) stipendia ( odměny žáků )
f) ostatní provozní náklady
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k) Údaje

o zapojení školy do rozvojových a
mezinárodních programů

SOU a SPV je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, které je
součástí mezinárodních organizací - ECNAIS - The Europen Council of National
Associations of Independent Schools a MEOPS - Middle Europen Organization of
Private Schools . SOU s SPV se účastní aktivit, které zastřešuje Sdružení soukromých
škol.Vše bylo omezeno COVID 19.

l)

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání
v rámci celoživotního učení

Zahrnutí celoživotního učení a systému dalšího profesního vzdělávání do
soukromého školství představuje zásadní koncepční změnu v pojetí klasické školy a
školského zařízení. Volba efektivního rozvoje základního a dalšího profesního vzdělávání
s úzkou vazbou k potřebám pracovního trhu bude rozhodující pro udržení a systematický
rozvoj školy. V současnosti SOU a SPV stavební neprovádí rekvalifikační kurzy .

m)Údaje

o předložených a školou realizovaných
projektech financovaných z cizích zdrojů

Ve školním roce 2020/2021 se SOU a SPV stavební s.r.o. nezúčastnila projektů
financovaných z cizích zdrojů.

n) Údaje

o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery
při plnění úkolů ve vzdělávání

Ve Středním odborném učilišti a Středisku praktického vyučování stavebním s.r.o.
není vzhledem k malému počtu pracovníků založena odborová organizace. Otázky
týkající se pracovního procesu jsou projednávány na pracovních poradách učiliště.
SOU a SPV je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Toto
sdružení je členem CZESHA - Sdružení školských asociací České republiky , Národního
konsorcia Evropské referenční a expertní sítě odborného vzdělávání - REFERNet ČR,
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a Unie zaměstnavatelských svazů České
republiky. SOU a SPV se účastní spolupráce s výše uvedeným organizacemi v rámci
členství sdružení soukromých škol.
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Informace o projednávání výroční zprávy o činnosti
v radě školy, pokud je zřízena
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 byla schválena školskou radou dne
20.09.2021.
Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu s § 10 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu
s § 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv, v platném znění.
Ve školním roce 2020/2021 naše škola splnila základní cíle a úkoly vzdělávacího a
výchovného procesu, naši absolventi mají velkou úspěšnost na trhu práce.

Strana 17 (celkem 17)

