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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:   Mgr. Bc. Martin Hýbl (jmenován od 1. 7. 2020) 
 
         
Zástupce ředitele a zástupce statutárního orgánu   Ing. Helena Knajflová 
Učitel řídící provoz praktického vyučování    Mgr. Dana Pokorná 
Hospodářka školy – provozní úsek     Ivana Daňhelová 
 
    
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:   19. ledna 2021 
 
 Součásti školy:   škola (2 budovy)  kapacita: 676 žáků 
     domov mládeže  kapacita 30 ubytovaných 
 
 
 
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   

 
53-41-M/03 Praktická sestra 

Platnost: denní a dálkové studium od 1. 9. 2019 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 
    
 
 

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 
Ve školním roce 2020/2021 bylo vzděláváno v těchto oborech vzdělávání: 
 
53-41-M/01 Zdravotnický asistent  3.  - 4. ročník denního studia 
       5. ročník dálkového studia 
53-41-M/03 Praktická sestra   1. – 2.  ročník denního studia 
 
63-41-M/02 Obchodní akademie    1. - 3 . ročník denního studia 
53-41-H/01  Ošetřovatel    1. - 3. ročník denního studia 
 
 
 
Počty tříd a žáků v jednotlivých formách studia k 30. 6. 2021 (včetně žáků, kteří skládali MZ 
nebo ZZ) 
 
 

Počet tříd denní formy studia 7 
z toho tříd středního vzdělání s maturitní zkouškou 4 
z toho tříd středního vzdělání s výučním listem 3 
Počet žáků denní formy studia - maturitní obory 86 
Počet žáků denní formy studia - obory s výučním listem 31 
Počet žáků denní formy studia – celkem 117 
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Počet tříd dálkové formy studia 2 
z toho tříd středního vzdělání s maturitní zkouškou 2 
z toho tříd středního vzdělání s výučním listem 0 
Počet žáků dálkové formy studia - maturitní obory 32 
Počet žáků dálkové formy studia - obory s výučním listem 0 
Počet žáků dálkové formy studia – celkem 32 

 
 

PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 
 
Interní pracovníci školy 
 

Interní zaměstnanci školy k 30. 6. 2021  
Počet interních pedagogických pracovníků školy fyzicky 16 
Počet interních pedagogických pracovníků školy přepočtený 15,4 
Počet interních nepedagogických pracovníků školy fyzicky 6 
Počet interních nepedagogických pracovníků školy přepočtený 6 

 
Jeden pedagogický pracovníci nesplňuje kvalifikační předpoklady v souladu s platnou 
legislativou. 
 

      Externí pracovníci školy - školní rok 2020/2021 
 

Externí zaměstnanci školy  
Počet externích pedagogických pracovníků školy fyzicky 3 
Počet externích nepedagogických pracovníků školy fyzicky 0,7 

 
Na škole vyučovali 3 externí učitelé, vč. lékařky.  
Počet externích pedagogických pracovníků se podařil snížit, 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 Praktická sestra 
v předmětu Patologie. 
 

DOMOV MLÁDEŽE 
 

Domov mládeže 
Ubytovací kapacita Domova mládeže 30 
Počet ubytovaných žáků 0 

 
Vzhledem k dlouhodobě nízkému počtu ubytovaných žáků přistoupila škola ve školním 
roce 2016/2017 k úspornému opatření, a to redukci počtu zaměstnanců Domova mládeže 
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(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  kapacitou 30 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. 11. 9. 2019 
došlo k předání staveniště a byla zahájena rekonstrukce, která měla původně skončit po 
jednom roce. Vzhledem k závažným problémům, které se objevily v průběhu realizace 
rekonstrukce, byl nový termín dokončení stanoven na 31. 1. 2021. Ani tento termín se 
nepodařilo dodržet a budova byla uvedena do zkušebního provozu 1. 4. 2021. Kolaudace 
pak proběhla 30. 7. 2021. Vzhledem k tomu, že počet žáků naší školy, kteří požadují 
ubytování na DM, nedosahuje kapacity, byla nabídnuta volná kapacita pro potřeby 
ostatních středních škol regionu.  
 
 
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 exkurze, 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. 
  
Řada absolventů pokračuje v dalším studiu VOŠ a bakalářských programů s vysokým 
procentem úspěšnosti při přijetí. 
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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. Během školního roku 2020/2021 byla místní nemocnice pod trojí správou 
– zpočátku jako akciová společnost města, od 1. 1. 2021 pod Krajskou majetkovou p. o. a 
od 1. 7. 2021 pod Krajskou zdravotní a. s. Každopádně právě začlenění do posledně 
jmenované znamená posílení jistoty zajištění zdravotnické péče pro občany 
Šluknovského výběžku. 
 
Odborná praxe – vyučování odborného předmětu – ošetřování nemocných  
 
Přehled pracovišť: - Lužická nemocnice a poliklinika Rumburk (později jako součást 

Krajské majetkové p. o., v současném okamžiku pracoviště Rumburk 
Masarykovy nemocnice v ÚL, o. z.), 
- 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 oboru obchodní akademie vykonávají odbornou praxi v délce čtyř týdnů v červnu. 
Místy praxe jsou po dohodě firmy, živnostníci a v neposlední řady státní instituce (školy, 
úřady) ve Šluknovském výběžku. Vzhledem k situaci související s omezením prezenční 
výuky ve druhém pololetí se odborná praxe v tomto školní roce neuskutečnila. 
   
 

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
 
Ve školním roce 2020/2021 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.  
 
Přijímací řízení do denní formy studia:    
 
Do prvního kola se přihlásilo 46 uchazečů. Druhého kola se zúčastnil jeden uchazeč. 
Do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie bylo přijato 22 žáků a do oboru 53-41-M/03 
Praktická sestra 25 žáků. S ohledem na splnění legislativních podmínek byla zřízena 
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dvouoborová třída tvořená výše uvedenými obory. Do této třídy nastoupilo k 1. 9. 2020 
22 žáků (12 PS a 10 OA). Současně byl otevřen byl obor 53-41-H/01 Ošetřovatel, do kterého 
bylo přijato 16 žáků. K 1. září nastoupilo 11 žáků.  
 
Přijímací řízení do dálkového studia:    

 
Po třech letech byl opět otevřen ve školním roce 2020/2021 první ročník dálkového 
studia. Přihlásilo se 17 uchazečů o studium. 

 
 

Počty přihlášených do denní formy studia 
1. kolo obory H 15 
2. kolo obory H 1 
další kola obory H 0 
1. kolo obory M 46 
2. kolo obory M 1 
další kola obory M 0 

 
 

Počty přijatých do denní formy studia 
1. kolo obory H 15 
2. kolo obory H 1 
další kola obory H 0 
skutečně nastoupilo obory H 11 
1. kolo obory M 46 
2. kolo obory M 1 
další kola obory M 0 
skutečně nastoupilo obory M 22 

 
 

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 

 
 



 9 

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 18 body, za každou 
další desetinu  

     
průměrného prospěchu se snižuje počet o 1 

bod  

  
1. pololetí 9. 

ročníku 
průměr 1,00 je hodnocen 18 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. 10 bodů, za účast v krajském kole max. 6 bodů a účast 
v okresním kole max. 3 body, přičemž se zohledňuje vždy jen jedna účast, a to v nejvyšším 
kole. Uchazeč může získat ještě dalších (max. 2 body), pokud doloží, že pracoval v např. 
zájmovém kroužku zdravotnictví, mladých hasičů apod. (tedy v kroužku, který zjevně 
souvisí se zvoleným oborem vzdělání). Maximálně lze tedy získat 12 bodů. 

 

V přijímacím řízení bylo možno získat max. 166 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 18 body, za každou 
další desetinu  

     
průměrného prospěchu se snižuje počet o 1 

bod  
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1. pololetí 9. 

ročníku 
průměr 1,00 je hodnocen 18 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. 10 bodů, za účast v krajském kole max. 6 bodů a účast v okresním kole 
max. 3 body, přičemž se zohledňuje vždy jen jedna účast, a to v nejvyšším kole. Uchazeč může 
získat ještě dalších (max. 2 body), pokud doloží, že pracoval v např. zájmovém kroužku 
zdravotnictví, mladých hasičů apod. (tedy v kroužku, který zjevně souvisí se zvoleným oborem 
vzdělání). Maximálně lze tedy získat 12 bodů. 
 

V přijímacím řízení bylo možno získat max. 66 bodů. Uchazeči se řadili podle celkového počtu 
bodů získaných v přijímacím řízení. 
 

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

Prospěch v 1. pololetí (denní forma studia) 
počet žáků obory H 29 
z toho prospělo s vyznamenáním 5 
z toho prospělo 14 
z toho neprospělo 5 
z toho ostatní 5 
počet žáků obory M 87 
z toho prospělo s vyznamenáním 17 
z toho prospělo 61 
z toho neprospělo 2 
z toho ostatní 7 

 
 

Prospěch v 2. pololetí (denní forma studia) 
počet žáků obory H 31 
z toho prospělo s vyznamenáním 7 
z toho prospělo 19 
z toho neprospělo 5 
z toho ostatní 0 
počet žáků obory M 86 
z toho prospělo s vyznamenáním 18 
z toho prospělo 55 
z toho neprospělo 5 
z toho ostatní 8 
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Hodnocení chování žáků na střední škole 
1. pololetí 2. stupeň z chování 1 
1. pololetí 3. stupeň z chování 0 
1. pololetí podmíněné vyloučení 0 
1. pololetí vyloučení 0 
2. pololetí 2. stupeň z chování 5 
2. pololetí 3. stupeň z chování 0 
2. pololetí podmíněné vyloučení 0 
2. pololetí vyloučení 0 

 
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. Ovšem školní rok 2020/2021 
přinesl další problém – skoro celý probíhal distanční formou. Řada žáků tento způsob 
svými morálně-volnými vlastnostmi nebo technickým vybavením nezvládala. 
 
 

Docházka žáků denní formy studia střední školy 
zameškané hodiny celkem 1. pololetí 3648 
z toho neomluvené hodiny 1. pololetí 59 
zameškané hodiny celkem 2. pololetí 4034 
z toho neomluvené hodiny 2. pololetí 194 

 
 

Účast žáků střední školy v přehlídkách a soutěžích 
účastníci školní kolo 0 
účastníci okresní kolo 0 
účastníci oblastní kolo 0 
účastníci ústřední kolo 0 

 
 
Maturitní a závěrečné zkoušky 
 
 

Skladba žáků u závěrečné resp. maturitní zkoušky 
počet žáků konajících poprvé ZZ 8 
z toho žáci daného škol. roku 8 
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 18 
z toho žáci daného škol. roku 18 
z toho žáci z minul. škol. roku 0 
z toho žáci z předch. škol. let 0 
počet žáků konajících opravnou MZ 4 
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Prospěch žáků u poprvé skládané závěrečné resp. maturitní 

zkoušky 
počet žáků konajících záv. zkoušku 8 
z toho prospělo s vyznamenáním 4 
z toho prospělo 4 
z toho neprospělo 0 
počet žáků konajících mat. zkoušku 18 
z toho prospělo s vyznamenáním 3 
z toho prospělo  11 
z toho neprospělo 4 

 
 
 

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 4 
z toho prospělo s vyznamenáním 0 
z toho prospělo 2 
z toho neprospělo 2 

 
 
Celkové výsledky maturitní zkoušky byly značně poznamenány absencí prezenční části 
vzdělávání v celém školním roce a také zrušením některých částí MZ, případně. Profilové 
předměty byly zvládány na průměrné úrovni.  
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 2020/2021 byl na škole jeden pedagog, který kvalifikační požadavky 
nesplňuje. Důvodem byla skutečnost, že jeho nástup byl vynucen odchodem kolegyně ve 
zkušebním období a tím pádem bylo třeba zajistit výuku, byť za tuto cenu. Vyučující byl 
na tuto skutečnost upozorněn a s nutností doplnění kvalifikace počítá. 
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Další vzdělávání interních pedagogických pracovníků na SŠ 
počet účastníků akcí dle Vyhlášky č. 317/2000 Sb. 1 
počet účastníků akcí ostatních 13 
počet pedagogických pracovníků, kteří se nezúčastnili žádné akce 3 
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ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
  
Ve školním roce 2020/2021 se s ohledem na celosvětovou situaci žádné tradičně 
pořádané akce nemohly konat.  
Jediné, co škola pořádala, byly kurzy první pomoci pro školy i firmy ve Šluknovském 
výběžku. Proběhly celkem 4 kurzy a zúčastnilo se jich 63 zájemců. Pochopitelně kurzy 
probíhaly distanční formou. 
 

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. Ale situace nedovolovala jednání zahájit. 
 

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  
Na prevenci sociálně patologických jevů se podílí kromě metodika primární prevence i 
výchovný 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 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 2020/2021 byl školou realizován jeden projekt. Konkrétně jde o: 
 
„Podporujeme kvalitu výuky“ (registrační číslo projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016276) známý spíše jako Šabony II.  
 
Současně škola participuje na dalších dvou projektech jednak pronájmem prostor, 
jednak poskytováním lektorů pro realizaci projektu. 
 
První projekt má název „My to zvládneme – START“ (registrační číslo projektu: 
CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012544), který je určen pro osoby pečující o malé děti do 
věku maximálně 15 let, které jsou v evidenci ÚP ČR kontaktní pracoviště Rumburk a 
Varnsdorf a jsou z regionu Rumburk, Varnsdorf, Jiříkov, Šluknov, Krásná Lípa a celého 
Šluknovského výběžku. 
 
Druhý projekt má název „PRO Šluknovsko bez překážek“ (registrační číslo projektu: 
CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/00012408), který je určen pro osoby se zdravotním postižením 
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v regionu Šluknovský výběžek, které jsou invalidní v prvním nebo druhém stupni nebo 
osoby zdravotně znevýhodněné. Zároveň se jedná o osoby ze Šluknovského výběžku 
vedené v evidenci ÚP ČR, na kontaktním pracovišti Rumburk nebo Varnsdorf, jako 
uchazeči o zaměstnání. 
 
 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI 
 
 Ve školním roce 2020/2021 proběhla ze strany ČŠI kontrola, která zjišťovala úroveň 
zajištění distanční formy vzdělávání. Tým ČŠI jednak prováděl kontrolu připojením se do 
Meetu a současně řízeným rozhovorem s vyučujícími a s vedením. Z této kontroly však 
není proveden žádný zápis. 
Poslední kontroly včetně zápisu (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 2021 jsou patrny z přílohy – Výkaz zisků a ztrát 
organizace k datu 30. 6. 2021. 
 
 

ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 
 
Školní rok 2020/2021 byl pro naši školu, stejně jako pro ostatní, opět ve znamení řady 
změn a novinek. Převážná část byla realizována distanční formou. 
Vzhledem k tomu, že jak kolegové, tak žáci byly už na dálkový způsob vzdělávání zvyklý 
z předchozího roku, dokázali jsme se s tím vypořádat. Pochopitelně ne vše fungovalo na 
100 %, ale všichni vyučující a většina žáků se s danou situací vyrovnala dobře. 
Uplynulý školní rok byl ještě stále negativně ovlivněn nejistotou 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 jsme se 
soustřeďovali na nábor i jeho strategii a zmírnění trendu poklesu, nebylo jasné 
stanovisko ze strany zřizovatele a vyřešený problém s LNaP a. s., z naší pozice jsme ho 
mohli jen těžko ovlivnit. Naštěstí se vše v dobré obrátilo a již skutečnost, že nemocnice 
byla zahrnuta do portfolia Krajské majetkové, p. o., znamenala zvýšený zájem o studium 
zdravotnických oborů pro další školní rok. 
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 menšímu počtu žáků se provoz všech stávajících budov stává ekonomicky 
neúnosným. Tato problematika je se zřizovatelem průběžně projednávána. Na začátku 
roku 2021 byl předložen investiční záměr na opravu střechy a současně provedenou 
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rekonstrukci půdních prostor budovy v Komenského ulici. Díky tomu by se mohla celá 
škola přesunout pouze sem. 
Od září roku 2019 byla prováděna rekonstrukce DM. Jak bylo uvedeno výše, v této 
souvislosti se muselo řešit přemístění organizací, které mají nájemní smlouvu do prostor 
v Komenského ulici. Od nového školního roku měla být rekonstrukce hotová, ale 
nepředvídatelné okolnosti ukončení prodloužily. Zahájení provozu poraden a DM tak bylo 
o celý jeden rok odloženo až na září 2021. 
Daleko nejzásadnějším problémem bylo ale pochopitelně ve školním roce 2020/2021 
opětovné přerušení prezenční formy studia (po jednom měsíci) a její nahrazení formou 
distanční. Už v minulém roce jsme si dokázali, že jsme schopni ji zvládnout. Naštěstí 
praxe zdravotnických oborů mohla probíhat standardním způsobem. 
 
Datum zpracování zprávy: 10. 10. 2021, datum projednání školskou radou dne 15. 10. 2021 
  
 
 
Mgr. Bc. Martin Hýbl 
ředitel školy          



                                                        Výkaz zisku a ztráty
                                                       PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
                                                       sestavený k 30.06.2021
                                              (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
                                               okamžik sestavení: 09.07.2021 10:54:33
Název účetní jednotky: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace
Sídlo: Františka Nohy 6
       408 30 Rumburk
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 00673773

                                                          Kontaktní osoba:
====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2        |        3        |        4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |     |                            ÚČETNÍ OBDOBÍ
       |                                               |     |----------------------------------------------------------------------
       |                                               |Synte|              BĚŽNÉ               |              MINULÉ
Číslo  |              Název položky                    |tický|----------------------------------------------------------------------
položky|                                               | účet|    Hlavní      |   Hospodářská   |     Hlavní      |   Hospodářská
       |                                               |     |    činnost     |     činnost     |     činnost     |     činnost
====================================================================================================================================
 A.    NÁKLADY CELKEM                                             7 673 017,64          1 330,00     17 739 719,50
====================================================================================================================================
  I.  Náklady z činnosti                                          7 673 017,64          1 330,00     17 739 719,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Spotřeba materiálu                                501        114 908,41            140,00        151 276,35
    2. Spotřeba energie                                  502        134 169,44             87,00        988 553,74
    3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek         503            712,98             17,00         30 968,00
    4. Prodané zboží                                     504
    5. Aktivace dlouhodobého majetku                     506
    6. Aktivace oběžného majetku                         507
    7. Změna stavu zásob vlastní výroby                  508
    8. Opravy a udržování                                511         29 395,98                          527 052,71
    9. Cestovné                                          512          4 870,00                           14 656,00
   10. Náklady na reprezentaci                           513
   11. Aktivace vnitroorganizačních služeb               516
   12. Ostatní služby                                    518        162 671,53                          545 289,61
   13. Mzdové náklady                                    521      5 152 365,00            800,00     10 753 073,00
   14. Zákonné sociální pojištění                        524      1 730 896,00            270,00      3 565 103,00
   15. Jiné sociální pojištění                           525         21 493,00                           44 279,00
   16. Zákonné sociální náklady                          527        133 639,80             16,00        263 954,36
   17. Jiné sociální náklady                             528
   18. Daň silniční                                      531
   19. Daň z nemovitostí                                 532
   20. Jiné daně a poplatky                              538
   22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                 541
====================================================================================================================================
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IČO: 00673773                                           Výkaz zisku a ztráty              (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
SZdS - OA Rumburk                                      PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE                                 sestavený k 30.06.2021
====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2        |        3        |        4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |     |                            ÚČETNÍ OBDOBÍ
       |                                               |     |----------------------------------------------------------------------
       |                                               |Synte|              BĚŽNÉ               |              MINULÉ
Číslo  |              Název položky                    |tický|----------------------------------------------------------------------
položky|                                               | účet|    Hlavní      |   Hospodářská   |     Hlavní      |   Hospodářská
       |                                               |     |    činnost     |     činnost     |     činnost     |     činnost
====================================================================================================================================
   23. Jiné pokuty a penále                              542
   24. Dary a jiná bezúplatná předání                    543
   25. Prodaný materiál                                  544
   26. Manka a škody                                     547
   27. Tvorba fondů                                      548
   28. Odpisy dlouhodobého majetku                       551        165 594,50                          370 360,40
   29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek               552
   30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                 553
   31. Prodané pozemky                                   554
   32. Tvorba a zúčtování rezerv                         555
   33. Tvorba a zúčtování opravných položek              556
   34. Náklady z vyřazených pohledávek                   557
   35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku           558                                            262 625,33
   36. Ostatní náklady z činnosti                        549         22 301,00                          222 528,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 II.  Finanční náklady
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Prodané cenné papíry a podíly                     561
    2. Úroky                                             562
    3. Kurzové ztráty                                    563
    4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou              564
    5. Ostatní finanční náklady                          569
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 III. Náklady na transfery
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery  571
    2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery  572
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2        |        3        |        4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |     |                            ÚČETNÍ OBDOBÍ
       |                                               |     |----------------------------------------------------------------------
       |                                               |Synte|              BĚŽNÉ               |              MINULÉ
Číslo  |              Název položky                    |tický|----------------------------------------------------------------------
položky|                                               | účet|    Hlavní      |   Hospodářská   |     Hlavní      |   Hospodářská
       |                                               |     |    činnost     |     činnost     |     činnost     |     činnost
====================================================================================================================================
 V.   Daň z příjmů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Daň z příjmů                                      591
    2. Dodatečné odvody daně z příjmů                    595
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SZdS - OA Rumburk                                      PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE                                 sestavený k 30.06.2021
====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2        |        3        |        4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |     |                            ÚČETNÍ OBDOBÍ
       |                                               |     |----------------------------------------------------------------------
       |                                               |Synte|              BĚŽNÉ               |              MINULÉ
Číslo  |              Název položky                    |tický|----------------------------------------------------------------------
položky|                                               | účet|    Hlavní      |   Hospodářská   |     Hlavní      |   Hospodářská
       |                                               |     |    činnost     |     činnost     |     činnost     |     činnost
====================================================================================================================================
 B.    VÝNOSY CELKEM                                              8 201 406,25          1 400,00     17 739 719,50
====================================================================================================================================
  I.  Výnosy z činnosti                                             214 301,25          1 400,00        860 316,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků                601
    2. Výnosy z prodeje služeb                           602            700,00          1 400,00          2 600,00
    3. Výnosy z pronájmu                                 603        182 010,00                          541 004,00
    4. Výnosy z prodaného zboží                          604
    8. Jiné výnosy z vlastních výkonů                    609
    9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                 641
   10. Jiné pokuty a penále                              642
   11. Výnosy z vyřazených pohledávek                    643
   12. Výnosy z prodeje materiálu                        644
   13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku  645
   14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků  646                                              2 500,00
   15. Výnosy z prodeje pozemků                          647
   16. Čerpání fondů                                     648                                            295 959,45
   17. Ostatní výnosy z činnosti                         649         31 591,25                           18 253,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 II.  Finanční výnosy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů          661
    2. Úroky                                             662
    3. Kurzové zisky                                     663
    4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou               664
    6. Ostatní finanční výnosy                           669
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 IV.  Výnosy z transferů                                          7 987 105,00                       16 879 403,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů  671
    2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů  672      7 987 105,00                       16 879 403,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IČO: 00673773                                           Výkaz zisku a ztráty              (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
SZdS - OA Rumburk                                      PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE                                 sestavený k 30.06.2021
====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2        |        3        |        4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |     |                            ÚČETNÍ OBDOBÍ
       |                                               |     |----------------------------------------------------------------------
       |                                               |Synte|              BĚŽNÉ               |              MINULÉ
Číslo  |              Název položky                    |tický|----------------------------------------------------------------------
položky|                                               | účet|    Hlavní      |   Hospodářská   |     Hlavní      |   Hospodářská
       |                                               |     |    činnost     |     činnost     |     činnost     |     činnost
====================================================================================================================================
 C.    VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Výsledek hospodaření před zdaněním                           528 388,61             70,00
    2. Výsledek hospodaření běžného účetního období                 528 388,61             70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                       Podpisový záznam: .........................
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