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Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována na základě § 10 odst. 3 zákona  

č. 561/2004 Sb. a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.  

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

Název a adresa školy:              Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, 

Rumburk, příspěvková organizace           

          příspěvková organizace 

     Františka Nohy 959/6, 408 01 Rumburk 

 

Zřizovatel:         Ústecký kraj 

          Velká Hradební 48, 

          400 02 Ústí nad Labem     

                 IČ: 70892156   

 

Ředitel školy:    do dnešního dne nebyl jmenován 

 

         

   Zástupce ředitele a zástupce statutárního orgánu  Mgr. Bc. Martin Hýbl 

   Zástupce ředitele pro ekonomické obory  Ing. Helena Knajflová 

   Učitel řídící provoz praktického vyučování   Mgr. Dana Pokorná 

   Hospodářka školy – provozní úsek    Ivana Daňhelová 

   Vedoucí stravování – Školní jídelna   Jaroslava Bézrová (do 31. 12. 2018) 

 

    

Kontakt na zařízení:  Telefon:  412 332 516 – zdravotnické obory 

412 332 434 – ekonomické obory 

  

e-mail:       zástupce statutárního orgánu    hybl.m@szds-oa.cz  

 

Pracovník pro informace:    Ivana Votípková                  votipkova.i@szds-oa.cz 

Administrativní pracovnice   Ivana Votípková                  votipkova.i@szds-oa.cz 

 

Datum založení školy:      jaro 1949 

Datum zařazení do sítě:      31. května 1996 

Datum vydání poslední zřizovací listiny:    11. ledna 2019 

 

 Součásti školy:   škola (2 budovy)  kapacita: 676 žáků 

     domov mládeže  kapacita 90 ubytovaných 

     školní jídelna (do 31. 12.) kapacita 400 jídel 

 

 

 

Školská rada byla ustavena Zřizovací listinou školské rady č.j. ŠR 137/2008 ke dni 1.9.2008 ze dne 

6.8.2008. Rada má šest členů, dva členové jsou jmenováni zřizovatelem, dva členové jsou voleni 

z řad pedagogických pracovníků školy, jeden člen je volen za zletilé žáky školy a jeden člen je volen 

z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy. Mandát člena ŠR je tři roky a podrobnosti o průběhu 

všech voleb jsou k dispozici na ředitelství SZDŠ a OA Rumburk.    
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UČEBNÍ DOKUMENTY  
 

Zdravotnické obory:      

 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent – ŠVP „Praktická sestra“ 

Platnost: denní a dálkové studium od 1. 9. 2010 a následující   

 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum – ŠVP „ Lepší alternativa“ 

Platnost: denní studium od 1. 9. 2010 a následující 

   

53-41-H/01 Ošetřovatel – „Ošetřovatel Rumburk“ 

Platnost: denní studium od 1. 9. 2010 a následující 

 

 

Ekonomické obory:     

 

   63-41-M/02 Obchodní akademie - ŠVP „Lepší alternativa“ 

Platnost: denní studium od 1. 9. 2009 a následující 

    

78-42-M/02 Ekonomické lyceum - ŠVP „Světlou stopou“ 

Platnost: denní studium od 1. 9. 2009 a následující 

 

 

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 
Ve školním roce 2018/2019 bylo vzděláváno v těchto oborech vzdělávání: 

 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent  1.  - 4. ročník denního studia 

      3. ročník dálkového studia 

63-41-M/02 Obchodní akademie   1., 2.  a 4. ročník denního studia 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum   4. ročník denního studia 

53-41-H/01  Ošetřovatel   1. - 3. ročník denního studia 
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Počty tříd a žáků v jednotlivých formách studia k 30. 6. 2019 (včetně žáků, kteří skládali MZ nebo 

ZZ) 

 

 

Počet tříd denní formy studia 9 

z toho tříd středního vzdělání s maturitní zkouškou 6 

z toho tříd středního vzdělání s výučním listem 3 

počet žáků denní formy studia - maturitní obory 118 

počet žáků denní formy studia - obory s výučním listem 26 

počet žáků denní formy studia – celkem 144 

 

 

Počet tříd dálkové formy studia 1 

z toho tříd středního vzdělání s maturitní zkouškou 1 

z toho tříd středního vzdělání s výučním listem 0 

počet žáků dálkové formy studia - maturitní obory 12 

počet žáků dálkové formy studia - obory s výučním listem 0 

počet žáků dálkové formy studia – celkem 12 

 

PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 
 

Interní pracovníci školy 

 

Interní zaměstnanci školy k 30. 6. 2018  
Počet interních pedagogických pracovníků školy fyzicky 19 

Počet interních pedagogických pracovníků školy přepočtený 17,2 

Počet interních nepedagogických pracovníků školy fyzicky 11 

Počet interních nepedagogických pracovníků školy přepočtený 10,7 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci splňují kvalifikační předpoklady v souladu s platnou legislativou. 

 

      Externí pracovníci školy - školní rok 2018/2019 

 

Externí zaměstnanci školy  
Počet externích pedagogických pracovníků školy fyzicky 7 

Počet externích nepedagogických pracovníků školy fyzicky 1,4 

 

Na škole vyučovalo 7 externích učitelů, vč. lékařky.  

Počet externích pedagogických pracovníků se nyní pohybuje nízko, je snaha preferovat ve všech 

oborech vzdělávání zajištění výuky interními učiteli, ale v řadě případů se nedaří sehnat učitele, 

pro které by se podařil sestavit plný úvazek díky jejich aprobaci.  

 

Lékařka zajišťovala výuku odborných předmětů u oboru vzdělávání Zdravotnický asistent v těchto 

předmětech:  

Kapitoly z vnitřního lékařství, kapitoly z chirurgie a Klinika chorobných změn. 
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ŠKOLNÍ JÍDELNA (do 31. 12. 2019) 
 

Školní jídelna 

Kapacita školní jídelny 400 

celkový počet vydaných obědů do 31. 12. 2018 20776 

počet obědů pro žáky a zaměstnance škol 19426 

počet obědů v doplňkové činnosti 1350 

počet zaměstnanců školní jídelny fyzicky 5 

počet zaměstnanců školní jídelny přepočtený 4 

 

Školní jídelna zajišťovala stravování i pro žáky základních a středních škol – ZŠ U Nemocnice 

Rumburk, Gymnázium Rumburk. V „závodním stravování“ naši jídelnu navštěvovali zaměstnanci a 

důchodci SZdŠ – OA, gymnázia, Speciální základní školy, Domu dětí.  

V doplňkové činnosti – viz živnostenský list - Hostinská činnost - poskytovala služby zaměstnancům 

celé řady organizací a firem města Rumburku. 

Po předchozí rekonstrukci střechy začala od 1. 10. 2017 kompletní rekonstrukce přízemních prostor 

školní jídelny a kuchyně, včetně nového vybavení varny a ostatních částí. Kolaudace proběhla 

úspěšně na konci srpna 2018 a od září byla obnovena činnost. Byla uzavřena smlouva s Gymnáziem 

Rumburk o dodávkách jídla do jejich výdejny. Současně došlo k dohodě se zřizovatelem, že dojde od 

1. 1. 2019 k převodu jídelny a kuchyně pod gymnázium.  

 

DOMOV MLÁDEŽE 
 

Domov mládeže 

Ubytovací kapacita Domova mládeže 90 

počet ubytovaných žáků 29 

 

Vzhledem k dlouhodobě nízkému počtu ubytovaných žáků přistoupila škola ve školním roce 

2016/2017 k úspornému opatření, a to redukci počtu zaměstnanců Domova mládeže (propuštěny obě 

vychovatelky, racionalizace úvazku uklízeček) a ubytování bylo poskytováno nadále formou 

penzionátu, kdy byla pro žáky zajištěna noční vrátná, přes den pak pověřená pracovnice školy. 

Od 1. 9. 2018 (poté, co byla uzavřena smlouva) byli na DM ubytováni po celý školní rok žáci Střední 

lesnické a odborné školy Šluknov. Současně s nimi byli ubytováni nárazově i žáci naší školy.  

Zároveň bylo vydáno platné stavební povolení na rekonstrukci objektu DM. Podle projektu bude 

hlavní křídlo budovy upraveno pro provoz SPC Rumburk a PPP Rumburk (obě organizace jsou 

zřizovány Ústeckým krajem a mají potřebu prostor, které jim rekonstrukce zajistí) a vedlejší křídlo 

budovy zůstane k dispozici škole (jako domov mládeže s menší kapacitou ubytovaných, ale zároveň 

vyhovující platným hygienickým předpisům). 

S plánovanou rekonstrukcí však vyvstal problém s umístěním výše zmíněných organizací po dobu 

přestavby. Díky vstřícnosti a zásadním změnám v systému fungování naší školy našly obě organizace 

dočasné útočiště v budově školy v ulici Komenského. 

Zároveň v době hlavních prázdnin došlo ke kompletnímu vyklizení celého objektu DM tak, aby na 

konci srpna mohlo dojít k předání staveniště. Byla zahájena rekonstrukce, která by měla skončit po 

jednom roce. 
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Sdružení rodičů a přátel školy – samostatný právní subjekt  
 

Pracuje při škole od roku 1998.  

Výbor je veden předsedkyní paní Dagmar Míkovou, DiS.. Předsedkyně není zaměstnancem školy.  

Jejich ekonomické hospodaření je zcela nezávislé na hospodaření školy. 

 

Organizace pracuje standardně. Příspěvky od rodičů a sponzorů jsou vydatnou podporou při různých 

aktivitách školy - odborné exkurse, LVK, sportovní akce, mimoškolní činnosti a podobně. 

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU ŠKOLY 
 

Nabídkou ekonomických oborů jsme v současné době jedinou klasickou ekonomicky zaměřenou 

školou v regionu. Snad právě proto, že studium na naší škole je poměrně náročné (zvláště co se týče 

odborných předmětů, ale rovněž matematiky a jazyků), výsledky maturitních zkoušek byly jen na 

průměrné úrovni. Přesto řada absolventů byla přijata ke studiu na VŠ. 

  

Řada absolventů pokračuje v dalším studiu VOŠ a bakalářských programů s vysokým procentem 

úspěšnosti při přijetí. 

 

Již v předchozích letech byla posílena výuka cizích jazyků zavedením předmětu Odborná konverzace 

v německém a anglickém jazyce. 

 

I v tomto školním roce našli absolventi uplatnění na trhu práce, zejména absolventi oborů 

zdravotnických, v regionu je permanentní nedostatek středního zdravotnického personálu. 

 

Spolupráce s místní nemocnicí a jejím vedením byla v posledním roce na velmi dobré úrovni, i proto, 

že LNaP, a.s. má vážné personální problémy a o naše žáky a absolventy je značný zájem nejen při 

organizaci praxí, ale především při náboru nových zaměstnanců do společnosti. 

 

Odborná praxe – vyučování odborného předmětu – ošetřování nemocných  

 

Přehled pracovišť:      Lužická nemocnice a poliklinika Rumburk 

   LDN Varnsdorf 

     

Na těchto pracovištích jsou bez problémů umístěni všichni žáci 3. a 4. ročníků denního studia a 

rovněž žáci studia dálkového. 

    
Odborná praxe žáků ekonomických oborů  

Žáci ekonomických oborů vykonávají odbornou praxi v délce čtyř týdnů v červnu školního roku 

(obchodní akademie), případně v délce dvou týdnů (obor ekonomické lyceum). Místy praxe jsou po 

dohodě firmy, živnostníci a v neposlední řady státní instituce (školy, úřady) ve Šluknovském 

výběžku.    

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
Ve školním roce 2018/2019 proběhlo přijímací řízení podle platné legislativy, do oborů vzdělání 

zakončených maturitní zkouškou povinně pro všechny žáky s přijímacími zkouškami z matematiky a 

českého jazyka a literatury, které zajišťoval CERMAT. Škola byla povinna přihlédnout k výsledkům 

testů a zohlednit je v rámci přijímacího řízení. Přijímací zkoušky byly tedy samozřejmě zapracovány 

do kritérií pro přijímací řízení.  
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Přijímací řízení do denní formy studia:    

 

Do prvního kola se přihlásilo 54 uchazečů. Druhého kola se zúčastnili 4 uchazeči. 

Pro školní rok 2019/2020 nebyl otevřen obory vzdělávání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum pro malý 

zájem ze strany uchazečů a současně již ho v dalších letech škola nebude nabízet. Do oboru 63-41-

M/02 Obchodní akademie bylo přijato 9 žáků a do oboru 53-41-M/03 Praktická sestra 7 žáků. 

S ohledem na splnění legislativních podmínek byla zřízena dvouoborová třída tvořená výše 

uvedenými obory. Současně byl otevřen byl obor 53-41-H/01 Ošetřovatel, do kterého bylo přijato 12 

žáků. 

 

Přijímací řízení do dálkového studia:    

 
Vzhledem k malému počtu zájemců nebyl pro školní rok 2018/2019 první ročník dálkového studia 

otevřen. 

 
Počty přihlášených do denní formy studia 

1. kolo obory H 16 

2. kolo obory H 3 

další kola obory H 0 

1. kolo obory M 38 

2. kolo obory M 1 

další kola obory M 0 

 
Počty přijatých do denní formy studia 

1. kolo obory H 16 

2. kolo obory H 3 

další kola obory H 0 

skutečně nastoupilo obory H 12 

1. kolo obory M 38 

2. kolo obory M 1 

další kola obory M 0 

skutečně nastoupilo obory M 16 

 
Počty 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 
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Kritéria přijímacího řízení platná pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou v denní 

formě studia: 
 

Uchazeči byli při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle: 

a) průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku (případně 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ) a 1. 

pololetí 9. ročníku ZŠ (případně 1. pololetí posledního ročníku ZŠ). Přepočet bude proveden dle 

následující tabulky: 
 

  Ročník Body 

Průměrný 
prospěch 

2. pololetí 8. 
ročníku 

průměr 1,00 je hodnocen 25 body, za každou další 
desetinu  

     průměrného prospěchu se snižuje počet o 1 bod  

  

1. pololetí 9. 
ročníku 

průměr 1,00 je hodnocen 25 body, za každou další 
desetinu  

      průměrného prospěchu se snižuje počet o 1 bod 
 

b) výsledku přijímací zkoušky ve formě jednotné zkoušky (test z matematiky a českého jazyka a 

literatury) 
  

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL)    max. 50 bodů 

Hodnocení testu z matematiky (M)      max. 50 bodů 
 

c) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. V případě, že 

uchazeč doloží účast ve vědomostních soutěžích, bude mu za účast v celostátním kole přičteno max. 

15 bodů, za účast v krajském kole max. 10 bodů a účast v okresním kole max. 5 bodů, přičemž se 

zohledňuje vždy jen jedna účast a to v nejvyšším kole. Uchazeč může získat ještě dalších (max. 3 

body), pokud doloží, že pracoval v např. zájmovém kroužku zdravotnictví, mladých hasičů apod. (tedy 

v kroužku, který zjevně souvisí se zvoleným oborem vzdělání). 
 

V přijímacím řízení bylo možno získat max. 168 bodů. Uchazeči se řadili podle celkového počtu bodů 

získaných v přijímacím řízení. 

 

Kritéria přijímacího řízení platná pro obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou v denní 

formě studia nebo pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou v dálkové formě studia: 
 

Přijímací řízení bylo bez přijímacích zkoušek. Podmínkou přijetí bylo splnění povinné školní docházky nebo 

úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Přijati byli všichni uchazeči, 

maximální počet přijatých však nesměl překročit kapacitu oboru.  
 

Uchazeči byli při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle: 

a) průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku (případně 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ) a 1. 

pololetí 9. ročníku ZŠ (případně 1. pololetí posledního ročníku ZŠ). Přepočet bude proveden dle 

následující tabulky: 
 

  Ročník Body 

Průměrný 
prospěch 

2. pololetí 8. 
ročníku 

průměr 1,00 je hodnocen 25 body, za každou další 
desetinu  

     průměrného prospěchu se snižuje počet o 1 bod  

  

1. pololetí 9. 
ročníku 

průměr 1,00 je hodnocen 25 body, za každou další 
desetinu  

      průměrného prospěchu se snižuje počet o 1 bod 

b) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. V případě, že uchazeč 

doloží účast ve vědomostních soutěžích, bude mu za účast v celostátním kole přičteno max. 15 bodů, za 

účast v krajském kole max. 10 bodů a účast v okresním kole max. 5 bodů, přičemž se zohledňuje vždy 
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jen jedna účast a to v nejvyšším kole. Uchazeč může získat ještě dalších (max. 3 body), pokud doloží, že 

pracoval v např. zájmovém kroužku zdravotnictví, mladých hasičů apod. (tedy v kroužku, který zjevně 

souvisí se zvoleným oborem vzdělání). 
 

V přijímacím řízení bylo možno získat max. 68 bodů. Uchazeči se řadili podle celkového počtu bodů 

získaných v přijímacím řízení. 
 

Kapacita školy umožnila odeslat kladné rozhodnutí všem uchazečům. Přijímací řízení probíhalo do 

21. 6. 2019. 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

Prospěch v 1. pololetí (denní forma studia) 

počet žáků obory H 31 

z toho prospělo s vyznamenáním 1 

z toho prospělo 24 

z toho neprospělo 4 

z toho ostatní 2 

počet žáků obory M 116 

z toho prospělo s vyznamenáním 13 

z toho prospělo 84 

z toho neprospělo 7 

z toho ostatní 12 

 
Prospěch v 2. pololetí (denní forma studia) 

počet žáků obory H 33 

z toho prospělo s vyznamenáním 1 

z toho prospělo 22 

z toho neprospělo 2 

z toho ostatní 8 

počet žáků obory M 115 

z toho prospělo s vyznamenáním 14 

z toho prospělo 89 

z toho neprospělo 1 

z toho ostatní 11 

 
Hodnocení chování žáků na střední škole 

1. pololetí 2. stupeň z chování 1 

1. pololetí 3. stupeň z chování 1 

1. pololetí podmíněné vyloučení 0 

1. pololetí vyloučení 0 

2. pololetí 2. stupeň z chování 1 

2. pololetí 3. stupeň z chování 1 

2. pololetí podmíněné vyloučení 0 

2. pololetí vyloučení 0 
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Od školního roku 2016/2017 došlo ke změně školního řádu, resp. ke zpřísnění kázeňských opatření 

za neomluvenou absenci. Žáci si na tuto změnu zvykli a počet žáků se sníženým stupněm z chování 

je nadále na velice přijatelné úrovni. 

 

 

Docházka žáků denní formy studia střední školy 

zameškané hodiny celkem 1. pololetí 8577 

z toho neomluvené hodiny 1. pololetí 191 

zameškané hodiny celkem 2. pololetí 10116 

z toho neomluvené hodiny 2. pololetí 184 

 

 

Účast žáků střední školy v přehlídkách a soutěžích 

účastníci školní kolo 108 

účastníci okresní kolo 5 

účastníci oblastní kolo 2 

účastníci ústřední kolo 3 

 

 

Maturitní zkoušky 

 

Skladba žáků u závěrečné resp. maturitní zkoušky 

počet žáků konajících poprvé ZZ 10 

z toho žáci daného škol. roku 10 

z toho žáci z minul. škol. roku 0 

z toho žáci z předch. škol. let 0 

počet žáků konajících opravnou ZZ 0 

počet žáků konajích poprvé MZ 33 

z toho žáci daného škol. roku 33 

z toho žáci z minul. škol. roku 0 

z toho žáci z předch. škol. let 0 

počet žáků konajících opravnou MZ 6 

 

 

Prospěch žáků u poprvé skládané závěrečné resp. maturitní zkoušky 

počet žáků konajících záv. zkoušku 10 

z toho prospělo s vyznamenáním 1 

z toho prospělo 8 

z toho neprospělo 0 

počet žáků konajících mat. zkoušku 33 

z toho prospělo s vyznamenáním 2 

z toho prospělo  27 

z toho neprospělo 4 
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Prospěch žáků u opravné závěrečné resp. maturitní zkoušky 

počet žáků konajících záv. zkoušku 0 

z toho prospělo s vyznamenáním 0 

z toho prospělo 0 

z toho neprospělo 0 

počet žáků konajících mat. zkoušku 3 

z toho prospělo s vyznamenáním 0 

z toho prospělo 1 

z toho neprospělo 2 

 

Maturitní zkoušky v oboru 62-41-M/02 Obchodní akademie byly na velmi dobré úrovni, v oboru 

vzdělávání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent byly na průměrné úrovni, ale obor vzdělávání 78-42-

M/02 Ekonomické lyceum měl výsledky spíše podprůměrné, a to především u společné části. Nejvíce 

neúspěšným předmětem již není matematika, žáci si ji volí pouze výjimečně (úspěšnost byla 50 %). 

Žáci měli problém úspěšně zvládat jak český jazyk (především didaktický test), ale též cizí jazyky. 

Profilové předměty byly zvládány dobře.  

Průběh maturitních zkoušek je dokumentován v zápisech zkušebních komisí. Předsedové komisí byli 

jmenováni zřizovatelem školy.  

 

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ 
 

Od 1. 1. 2005 vstoupil v platnost zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a následně 

novelizace, která ukládá všem pedagogům splnění kvalifikace či alespoň zahájení studia k jejímu 

splnění do 31. 12. 2014. Všichni pedagogičtí pracovníci byli upozorněni a znění tohoto zákona a na 

důsledky vyplývající z jeho nedodržení. Ve školním roce 2018/2019 nebyl na škole pedagog, který 

by buď kvalifikační požadavky nesplňoval, případně který by si potřebnou kvalifikaci nedoplňoval. 

 

Další vzdělávání interních pedagogických pracovníků na SŠ 

počet účastníků akcí dle Vyhlášky č. 317/2000 Sb. 1 

počet účastníků akcí ostatních 9 

počet pedagogických pracovníků, kteří se nezúčastnili žádné akce 10 
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ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
  
Ve školním roce 2018/2019 se jako tradičně odehrála řada akcí, které buď škola přímo pořádala, 

nebo se jich účastnila. K nejúspěšnějším a nejoblíbenějším patřily nepochybně akce pořádané pro 

děti z MŠ (Jak se nebát nemocnice, projekt Zdravý úsměv) a ZŠ, případně pro klienty LNaP, a.s. 

Rumburk, LDN Varnsdorf či seniory. Nejvýznamnější akcí, kterou škola pořádala, bylo Mistrovství 

České republiky v grafických předmětech v krajském kole, kterého se zúčastnilo několik desítek 

soutěžících z celého Ústeckého kraje. 

Škola preferuje spolupráci s ostatními vzdělávacími institucemi v regionu, smysl své činnosti vidí i 

s výchovou a vzděláváním dětí předškolního i školního věku. Podařilo se nám úspěšně na třech 

vybraných základních školách regionu vyzkoušet projekt Hravé dopoledne s finanční gramotností, 

který jsme pořádali ve spolupráci se společností Your Chance. V následujících letech bude nabídnut 

všem základním školám regionu. Díky této a dalším aktivitám v oblasti finanční gramotnosti získala 

škola zlatý certifikát Finančně gramotná škola, kterým se může pochlubit necelá desítka základních a 

středních škol v republice.  

Kromě toho škola pořádá kurzy první pomoci pro školy i firmy ve Šluknovském výběžku, v loňském 

školním roce proběhlo celkem 6 kurzů a zúčastnilo se jich 89 zájemců. 
 

Významné mimoškolní aktivity žáků: 
31. 10. 2018  organizace akce „Den zdraví“ pro občany Šluknovského výběžku, účast žáci 4.ZA 

(zdravotnický asistent) 

11 – 12/2018  organizace 3. ročníku sbírky Krabice od bot – děti darují dětem, účast žáci školy (především 

zdravotnické obory) 

20. 11. 2018  organizace akce „Jak se nebát nemocnice“ pro MŠ Klíček Rumburk, účast žáci 2.ZA 

(zdravotnický asistent) 

21. 11. 2018  organizace přednášky „První pomoc“ pro žáky 1. stupně ZŠ v Dolní Poustevně, účast žáci 

3.ZA 

4. 12. 2018  organizace sbírky Život dětem – srdíčkový den, účast žáci 2.OŠ a 3.OŠ (ošetřovatel) 

Mikulášská nadílka pro děti ležící na dětském oddělení Lužické nemocnice a polikliniky, a.s., 

účast žáků 3.ZA 

7. 12. 2018  Vánoční akademie pro klienty Domova seniorů Šluknov, účast žáci 3.ZA (zdravotnický 

asistent) 

14. 12. 2018  Vánoční akademie pro klienty Domova seniorů Krásná Lípa, účast žáci 3.ZA (zdravotnický 

asistent) 

1 – 2/2019  organizace akce „Jak se nebát nemocnice“ pro MŠ Krásnolipská a Komenského Rumburk a 

pro MŠ Dolní Podluží, účast žáci 2.ZA (zdravotnický asistent) 

31. 1. 2019  Olympiáda ČJ – okresní kolo, Děčín, účast žákyně 3.ZA 

5. 2. 2019  Krajské kolo „Ekonomické olympiády 2019, Liberec, žákyně 4.AZ (obchodní akademie) 

26. 2., 4. 3. 19  organizace akce „Zdravý úsměv“ pro MŠ Dolní Podluží a Šluknov, účast vybraných žáků 

3.ZA 

19. 3. 2019  akce „První pomoc“ – Děčín, účast vybraní žáci 3.ZA 

20. 3. 2019  Psychologická olympiáda – regionální kolo, účast žákyň 2.ZA, 3.ZA (zdravotnický asistent) 

21. 3. 2019  organizace akce „Návštěva ČNB a Neviditelná výstava“, účast žáků 4.B (ekonomické lyceum) 

Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce – Ústí nad Labem, účast žákyně 3.ZA 

26. 3. 2019  organizace akce „Krajské kolo MČR v grafických předmětech“ 

červen 2019 organizace akce První pomoc v terénu pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ Šluknovského výběžku 

  Hravé dopoledne s finanční gramotností pro žáky 8. tříd tří vybraných škol výběžku 

 

Podrobný popis těchto akcí je u vedení školy. 
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ÚDAJE O MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI ŠKOLY  
V současné době nemá škola spolupráci se zahraničními partnery, rádi bychom obnovili jednání o 

spolupráci se zástupci Domova seniorů Dresden, jejímž cílem by bylo umožnění českým studentům 

v příhraničí v rámci německé politiky zaměstnanosti absolvování části praktického vyučování a 

následně i získání pracovního místa, a tím obstát jak na českém, tak na mezinárodním trhu práce. 

 

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  
Na prevenci sociálně patologických jevů se podílí kromě metodiků primární prevence i výchovný 

poradce (škola má aktuálně jednoho metodika primární prevence, od školního roku 2014/2015 také 

jen jednoho výchovného poradce), vedení školy, vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů a 

nemalou měrou i učitelky odborných zdravotnických předmětů. Nejde jen o spolupráci s PPP 

Rumburk, Městskou policií Rumburk či K – centrem Rumburk, ale i o pořádání řady akcí (viz. výše) 

a především zapojení prevence sociálně patologických jevů do výuky, což je zvláště vhodné při 

vyučování ve zdravotnických oborech. 

 

ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ  
Ve školním roce 2018/2019 byl školou realizován jeden projekt. Konkrétně jde o: 
 

„Děčínsko jsme my“ (Registrační číslo projektu: CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001785) 

 

Operační program   Vzdělanost 

Číslo prioritní osy:      03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly  

Číslo a název výzvy:   03_15_116 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region 

NUTS II Severozápad – kraj 

 

Cíl projektu: 

 

Hlavním cílem projektu je snížit počet mladých lidí do 29 let věku, kteří nejsou zapojeni na trhu 

práce a ani nejsou součástí vzdělávacího systému v regionu Děčín, Varnsdorf, Rumburk a Šluknov, 

tzn. zvýšit jejich zaměstnanost a zaměstnatelnost. Projekt bude realizován v regionálním partnerství 

Úřadu práce ČR, škol, místních samospráv a neziskového sektoru. Projekt je plánován na období 33 

měsíců a řeší zejména místní regionální specifika mikroregionu Děčínska při péči o cílovou skupinu. 
 

Fyzická realizace projektu 

Předpokládané datum zahájení: 1. 6. 2016 

Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2018 

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 31 

Skutečné datum zahájení: 1. 6. 2016 

Skutečné datum ukončení: 31. 12. 2019 

Skutečná doba trvání (v měsících):  

 

Ve škole bylo zřízeno „Regionální poradenské pracoviště“, které bude s příjemcem dotace 

spolupracovat na realizaci cílů projetu v oblasti Rumburku. 

 

Za období školního roku 2018/2019 bylo zapojeno ve čtvrtém cyklu celkem 18 uchazečů. 
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Z čtvrtého cyklu 4 z nich našli práci v rámci šluknovského výběžku, 3 rekvalifikaci, 3 samostatnou 

práci a 2 z projektu odešli. 

 

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI 
 Ve školním roce 2018/2019 neproběhly ze strany ČŠI žádné kontroly. Poslední kontroly (týkající se 

průběhu maturitních zkoušek) provedla ČŠI ve školním roce 2015/2016, v podzimním a následně i 

v jarním termínu maturitních zkoušek, v obou případech nebyla zjištěna porušení ustanovení 

právních předpisů. 

 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY – viz příloha 
Hospodaření školy probíhá v souladu s platnými předpisy. 

Výsledky za část kalendářního roku 2019 jsou patrny z přílohy – Výkaz zisků a ztrát organizace 

k datu 30. 6. 2019. 

 

ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Školní rok 2018/2019 byl pro naši školu opět ve znamení řady změn a novinek, ale bohužel též 

setrvávání v nejistotě díky netečnosti politiků kraje ohledně jmenování ředitele. Argumentace 

náměstka hejtmana pana Šmída, že přeci pokud mi jde o školu, nemusím být jmenován ředitelem a 

mohu vykonávat jeho funkci z pozice zástupce ředitele, je značně zavádějící. V první řadě nevím, 

kde bere pan náměstek jistotu, že právě já bych byl jmenován, ale jako daleko nebezpečnější pro 

image školy je absence jistoty pro veřejnost právě v osobě ředitele. 

Dalším faktorem, který negativně ovlivňuje zájem o školu je nejistota kolem LNaP a. s. Jak jsme 

předpokládali, došlo k poklesu zájmu především o zdravotnický obor Praktická sestra a řada žáků 

volila raději shodný obor na škole v Děčíně nebo v nově otevřeném odloučeném pracovišti liberecké 

zdravotní školy v České Lípě. Ačkoliv se soustřeďujeme na nábor i jeho strategii a zmírnění trendu 

poklesu, nebudeme-li mít jasné stanovisko ze strany zřizovatele a vyřešený problém s LNaP a. s., 

z naší pozice ho můžeme jen těžko ovlivnit. Případné problémy jsou řešeny průběžně, spolupráce 

zaměstnanců je podle našeho názoru na dobré úrovni. V nejbližší budoucnosti bude třeba řešit 

redukci budov školy, vzhledem k ubývajícímu počtu žáků se provoz všech stávajících budov stává 

ekonomicky neúnosným. Tato problematika je se zřizovatelem průběžně projednávána, hledá se 

nejefektivnější řešení, ale ani zřizovatel nemá zřejmě jasno. 

V září byl obnoven provoz ve zrekonstruované jídelně a od 1. 1. 2019 byla převedena do rejstříku 

gymnázia. Další novinkou byl pronájem školou minimálně využívaného domova mládeže Střední 

lesnické a odborné škole, Šluknov z důvodu rekonstrukce jejich zařízení. Současně pokračovala 

příprava projektové dokumentace DM na jeho rekonstrukci a na jaře pak bylo vydáno stavební 

povolení. 

Jak bylo uvedeno výše, v této souvislosti se muselo řešit přemístění organizací, které mají nájemní 

smlouvu do prostor v Komenského ulici. Rekonstrukcí také prochází budova Speciální základní školy 

a Praktické školy, Šluknov, jejíž tři třídy našly azyl v druhé budově naší školy v ulici Františka Nohy. 

Po necelých dvou měsících společného soužití čtyř organizací, jejichž zřizovatelem je kraj, lze 

konstatovat, že (i přes počáteční nejistotu) by mělo být bezproblémové. Jsem rád, že kolegové i přes 

jisté komplikace, které jim umístění organizací v našich prostorech přináší, chápou nezbytnost tohoto 

opatření.  

Školu v dalších letech nepochybně ovlivní další záměry zřizovatele a státu (případné slučování, 

zavedení povinné maturity z matematiky apod.), přesto se budeme snažit udělat vše pro další úspěšné 
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pokračování tradice jediného ekonomického a zdravotnického školství v našem regionu. Jako 

největší úspěch považujeme zisk zlatého certifikátu Finančně gramotná škola. Díky tomu se nám 

podařilo naplnit motto naší školy: Centrum zdraví a zdravých financí.  

 

Datum zpracování zprávy: 10. 10. 2019, datum projednání školskou radou dne 15. 10. 2019 

  

 

 

Mgr. Bc. Martin Hýbl 

zástupce ředitele školy          


