VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
za rok 2013

Úvodní slovo ředitele školy
Vážené kolegyně a kolegové,
Vážení rodiče a žáci,
Vážení přátelé školy,
právě otevíráte Výroční zprávu Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední
průmyslové školy, Teplice, která má za cíl zhodnotit uplynulý školní rok, stručně zhodnotit
jaký byl z hlediska výchovně vzdělávacího a z hlediska hospodaření školy za rok 2013.
Otevíráte již třetí společnou výroční zprávu tří teplických škol.
Nově vzniklý subjekt má za sebou třetí školní rok a vstupuje do školního roku, který
uzavře první maturitní cyklus sloučených škol. Pokračující pokles žáků přicházející z 9.
ročníků i nadále potvrzuje smysluplnost celého projektu sloučení, na trhu vzdělávání mají
především šanci velké a ekonomicky silné subjekty. Daří se plnit slib v podobě zachování
všech nabízených oborů vzdělávání, investuje se do IT technologií, zlepšují se podmínky pro
výuku, ale i zázemí jednotlivých škol. I nadále lze konstatovat, že bez větších problému
akceptuje sloučení škol veřejnost a zejména naši žáci. Dovolím si tvrdit, že doposavad klady
vysoce převyšují negativa, která vznikla v důsledku sloučení.
Po čtyřech letech se zdá, že se projekt společné části maturitní zkoušky stabilizoval a
poprvé od zavedení společná část MZ proběhla beze změn oproti roku minulému a tudíž žáci
s velkým předstihem věděli jak budou maturovat. I nadále se vede diskuse nad místem, kde se
bude opravovat písemná práce z Českého jazyka. Všeobecně převládá názor, že vrátit opravu
zpět do kompetence škol byla chyba a politici pouze podlehli mediálnímu šílenství, které
okolo písemné práce proběhlo v roce 2013. Okolo maturitní zkoušky se v uplynulém školním
roce započala zásadní debata o skladbě předmětů s výhledem Agendy 2020, především okolo
zavedení povinné maturitní zkoušky z matematiky. Maturitní roky 2015 až 2017 by měly
proběhnout bez zásadních změn.
Přijímací řízení na nový školní rok potvrdilo trendy, které byly patrné již několik let.
Pokračující poklesl zájmu o kvalitní ekonomické vzdělání, což se dále promítá ve stále
menším zájmu o studium na Obchodní akademii. Pokračuje trend malého zájmu o studium
technických oborů, bohužel nepomáhají argumenty a statistiky, které ukazují, že absolventi
technických oborů nacházejí bez větších problému okamžitě uplatnění a to i bez předchozí
praxe. Po dlouhých letech otevřela Hotelová škole pouze dvě třídy oboru Hotelnictví. Úbytek
žáků, kteří opouštějí lavice základních škol, se letos dostal na samé dno a do prvních ročníků
středních škol nastupuje zhruba polovina žáků než před patnácti lety. Postupem času se stále
více ukazuje proces slučovaní škol v ÚK jako velmi prozíravý, i když v řadě případů velmi
bolestný.
Před začátkem nového školního roku byla odborné veřejnosti předložena myšlenka
zavedení povinné jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělávání s maturitní zkouškou.
V roce 2015 proběhne dobrovolná pilotáž projektu, kterého se ujme společnost CERMAT.
Naše škola se projektu zúčastní a výsledky pilotáže využije do kritérií přijímacího řízení na
školní rok 2015/2016.
Na závěr mého úvodního slova dovolte, abych poděkoval všech, kteří se aktivně
podíleli na průběhu uplynulého školního roku. Děkuji také všem partnerům školy, bez kterých
si nelze představit kvalitní odborný výcvik a další rozvoj školy.
Mgr. Jiří Nekuda
Ředitel školy
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Hlavním předmětem činnosti je poskytování středního vzdělání ve studijních a učebních
oborech. Jejich přehled podle výpisu z rejstříku škol je následující:
1.

Čtyřleté studijní obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
18-20-M/01
23-41-M/01
23-45-M/01
63-41-M/02
65-42-M/01

2.

Informační technologie
Strojírenství
Dopravní prostředky
Obchodní akademie
Hotelnictví

denní
denní
denní
denní
denní

Tříleté učební obory poskytující střední vzdělání s výučním listem
29-54-H/01
65-51-H/01

Cukrář
Kuchař - Číšník

denní
denní

3.

Studijní obory pro absolventy tříletých učebních oborů poskytující střední vzdělání
s maturitní zkouškou
64-41-L/51

Podnikání

denní
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Obr Pavel, Ing.
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Aj
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Aj
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technické předměty, Aj
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technické předměty

zástupce ředitele

(MD)

koordinátor ICT
(MD)
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M – SPV

Říha Miroslav, Mgr.

Tv - SPV

Salačová Lucie, Mgr.

Z-D

Semrád Josef, Ing.

technické předměty

Skramušská Monika, Mgr.

ČJL-On

Sokolová Lenka, Mgr.

ČJL-Nj

Soukop Cyril, Mgr.

Tv, technické předměty

Stammová Eva, Mgr.

M-ZPV

Staňková Helena, Mgr.

ekonomické předměty

Stehlíková Magda, Mgr.

ČJL – Nj

Suchomelová Zdeňka, Ing.

ekonomické předměty

Světlík Pavel, Ing.

technické předměty

Světlík Miroslav, Bc.

IT
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ČJL-Nj-D
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Z–D
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Ch – ZPV
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(MD)

VP HŠ

zástupce ředitele
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obor Cukrář

Lišková Růžena

obor Kuchař
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obor Kuchař

Pešková Ivana

obor Cukrář

Petrů Iveta

obor Číšník, servírka
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obor Kuchař

Vintr Jaroslav

obor Kuchař

Wábr Michael

obor Číšník, servírka

THP a ostatní zaměstnanci školy
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kuchař – školní jídelna Čs. Dobrovolců

Danyiová Marcela

uklízečka
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uklizečka

Dotřelová Gabriela

kantýnská Lesní Brána

Frýdová Jana

učetní, pokladní

Fuchsová Martina

skladní školní jídelna U Kantora

Habenichtová Michaela

sekretářka ředitele školy

Hromasová Šárka

kantýnská SPŠ

Jílková Zdena

uklizečka

Kalinová Šárka

uklizečka

Kasalová Nikola
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provozní školní jídelna Čs. Dobrovolců

Kulčická Irina

kantýnská – kantýna škola

Lacková Helena

uklizečka – školní jídelna U Kantora

Laliková Jana

provozní školní jídelna U Kantora

Landová Hana

kantýnská – kantýna Gymnázium Teplice

Lukešová Jana

kuchařka – školní jídelna Čs. Dobrovolců

Mojcíková Zuzana

technický pracovník

Nedvědová Markéta

sekretariát ředitele školy

Nejedlý Milan

školník – správce budov

Palovčíková Marie

uklizečka

Perriová Zdenka

uklizečka

Pertl Ladislav, st.

školník – správce budov

Reitmayerová Naděžda

šéfkuchařka školní jídelna Čs. Dobrovolců

Rolová Kamila

uklizečka

Řeháková Marie

kuchařka, skladnice školní jídelna Čs. Dobrovolců

Srbová Helena

hlavní účetní

Staňková Jitka

uklizečka

Šimůnková Radka

uklizečka
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Tylová Milena

personalistka, mzdová účetní

Vítů Věra

uklizečka

Školní rok 2013/2014
Školní rok 2013/2014 zahájila škola 2. září 2013 tradičně v prostorách Domu kultury
v Teplicích, opět za přítomnosti tradičního hosta, primátora Města Teplice pana Jaroslava
Kubery. Nový školní rok byl zahájen s následujícím počtem žáků a pedagogických
pracovníků:
Tabulka : Počty žáků a pedagogických pracovníků k 30.9.2013
Počet tříd
41

Počet žáků
1 100

Počet pedagogických pracovníků
100

Ve školním roce 2013/2014 byly v nabídce školy následující obory. Obor Informační
technologie, který se prvým rokem vyučoval podle nového, výrazně změněného školního
vzdělávacího programu (dále jen ŠVP), obor Strojírenství, obor Dopravní prostředky, obor
Obchodní akademie, obor Hotelnictví, obor Cukrář a obor Kuchař – Číšník, který je vyučován
podle dvou samostatných ŠVP, samostatně Kuchař a Číšník – Servírka. Pro absolventy
tříletých učebních oborů škola nabízí nástavbové maturitní studium Podnikání. Veškeré platné
ŠVP prošly revizí a upravené programy začaly platit od 1.9.2012 pro žáky prvních ročníků.
Meziročně došlo opět k výraznému poklesu žáků na naší škole, celkem se jednalo o 53 žáků a
úbytek dvou tříd. Adekvátně tomuto úbytku odešli i někteří pedagogičtí pracovníci školy. K
nárůstu žáků došlo pouze na střední průmyslové škole, zejména díky zavedení inovovaného
oboru Informační technologie, o který byl v prvém ročníku nebývalý zájem, a byly otevřeny
dvě třídy v prvém ročníku. Dále pokračuje pokles zájmu o obor Obchodní akademie, kde se
již opakovaně podařilo naplnit pouze 1,5 třídy, kdežto ze školy stále ještě odcházejí žáci ze 2
tříd. Další vývoj nasvědčuje a přijímací řízení na školní rok 2014/2015 to potvrdil, že
v budoucnu budeme otevírat pouze jednu třídu v ročníku. Druhým rokem se nepodařilo
otevřít dvě samostatné třídy oborů Strojírenství a Dopravní prostředky, otevřela se opět pouze
jedna spojená třída. Pokles počtu žáků byl očekávaný a lze předpokládat, že se stavy žáků
postupně ustálí někde kolem čísla 1000. Vše vychází ze statistik, kdy ze základních škol
vychází historicky nejméně žáků za posledních dvacet let a tento stav potrvá ještě dva roky.
Stav počtu žáků k 30.9.2013 byl v jednotlivých oborech následující:
Tabulka : Počty žáků podle oborů, počty žáků vykonávající MZ a ZZ
Název oboru
Informační technologie
Strojírenství
Dopravní prostředky
Obchodní akademie
Podnikání
Hotelnictví
Cukrář
Kuchař-Číšník

Počet žáků
145
71
85
198
50
328
39
184

Závěrečná zkouška
0
0
0
0
0
0
13
47

Maturitní zkouška
31
13
34
60
16
63
0
0

Tabulka: Vývoj počtu žáků podle jednotlivých oborů vzdělávání
Název oboru/Počet žáků
Informační technologie
Strojírenství
Dopravní prostředky
Obchodní akademie
Podnikání
Hotelnictví
Cukrář
Kuchař-Číšník

30.9.2012
100
84
85
221
51
351
36
225

30.9.2013
145
71
86
198
50
328
39
184

30.9.2014
159
69
65
152
44
303
42
189

Pohled na tabulku vývoje počtu žáků od doby sloučení tří teplických škol jasně naznačuje
trvalý vývoj na jednotlivých školách. Mírně klesá zájem o tradiční obor Hotelové školy, obor
Hotelnictví. Při podrobnějším zkoumání tohoto faktu lze dojít ke zjištění, že hlavní příčinou je
pokles zájmu žáků dojíždět za vzděláváním do jiného okresu. Podíl dojíždějících žáků trvale
klesá, což lze přičíst i zhoršující se ekonomické situaci rodin v ústeckém kraji. Trvalý je stav
zájmu o učební obory, ale klesá kvalita žáků. To se projevu menším zájem o nástavbové
studium.
Trvalý trend je pokles zájmu o ekonomické vzdělávání, což postihlo Obchodní akademie
napříč Českou republikou. Hlad po ekonomickém vzdělávání, který byl trvalý po celá
devadesátá léta, je nenávratně pryč a lze předpokládat, že stav žáků na Obchodní akademii
poklesne pod 150.
Alarmující je stav zájmu o tradiční obory vzdělávání na Střední průmyslové škole, tedy o
obory Strojírenství a Dopravní prostředky. Již několik let se nedaří tyto obory naplnit a třetím
rokem je otevírána pouze jedna společná třída. Trh práce tyto obory vyžaduje, ale zájem na
naší škole je malý. Důvodům je třeba věnovat hlubokou analýzu, zda důvody jsou pouze
objektivní nebo i uvnitř školy. Překvapivý je zájem o inovovaný obor Informační technologie,
který je potřeba potvrdit naplněním očekávání přijatých žáků.
Tabulka : Počty žáků podle součástí školy, počty žáků vykonávající MZ a ZZ
Název oboru
Počet žáků
Hotelová škola
601
Obchodní akademie
198
Střední průmyslová škola
301

MZ/ZZ
139
60
78

Meziroční změna
- 62
- 23
+ 32

Školní rok 2013/2014 byl ve znamení přípravy několika legislativních změn, které se týkaly
zejména postavení ředitelů škol po ukončení funkčního období, možnosti získání výučního
listu v průběhu studia maturitního oboru a jiné. Celá debata nad novelou školského zákona
opět začala až po ustanovení nové vlády na jaře roku 2014.
Velkou neznámou na začátku každého školního roku je přijímací řízení. Ze statistik
uplynulých přijímacích řízení jasně vyplývá, že pro všechny školy jsou klíčoví uchazeči
z okresu Teplice. Mezi uchazeči na průmyslové škole, obchodní akademii a na učňovských
oborech hotelové školy se objeví někdo jiného okresu zcela výjimečně. Trochu jiná je situace
na oboru Hotelnictví, kam se hlásí uchazeči i z ostatních okresů ústeckého kraje. Bohužel i
zde se začíná projevovat horší ekonomická situace řady rodin, což se projevuje v menší
ochotě za vzděláním cestovat do jiného okresu. Velká část pedagogických pracovníků se
aktivně zapojila do komunikace se základními školami, oslovovali jsme jak žáky 9. tříd, tak
prostřednictví třídních schůzek jejich rodiče. Do budoucna se bude naše škola v rámci inzertní
kampaně i nadále soustředit na Atlas škol, který jde cíleně za každým žákem a na přímou
komunikaci se žáky posledních ročníků ZŠ. Významný pomocníkem ve školním roce
2013/2014 bylo zapojení naší školy do projektu IPO v rámci podpory technického vzdělávání.
Naše škola vystupovala jako partner příjemce dotace, kterým byl Ústecký kraj.
Tabulka : Přijímací řízení na školní rok 2014/2015
Název oboru
Hotelnictví
Cukrář
Kuchař-Číšník
Obchodní akademie
Strojírenství
Dopravní prostředky
Informační technologie

Plán přijetí
100
17
85
60
30
30
60

Přihlášeno
111
55
149
78
36
26
66

Přijato
103
42
117
70
36
26
58

Nastoupilo
68
16
86
34
20
14
50

Graf : Vývoj počtu žáků na středních školách Ústeckého kraje (zdroj : Ústecký kraj)
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Níže uvedené grafy ukazují významný rozdíl mezi počty uchazečů a počty žáků, kteří ke
studiu ve skutečnosti nastoupí. Zejména se ukazuje, že pro velkou část uchazečů o učební
obor je to volba pouze záložní.
Z tohoto důvodu školy volají po návratu původního systému, kdy existovala první a druhá
volba. Důležité také je, že na přihláškách jsou uvedeny obě školy a lze odvodit jaká je šance,
že uchazeč skutečně na školu nastoupí.

Hodnotíme-li uplynulý školní rok 2013/2014 z hlediska prospěchu a chování, lze konstatovat,
že nijak nevybočil z trendu let minulých. Žáci si z neprospěchu a neklasifikace, zejména
v prvním pololetí, nedělají vůbec nic a to i díky vědomí, že se vždy najde škola, kde nějaký
obor nakonec absolvují. Největší potíže žákům činí předměty, jako jsou matematika, cizí a
český jazyk, ale bohužel stále častěji i odborné předměty. Velké problémy jsou u některých
žáků oboru Hotelnictví s přístupem k absolvováním odborné praxe. Proto je do klasifikačního
řádu nově zakomponována vazba odborné praxe na předmět stolničení.
Očekával-li někdo, že úroveň výsledků bude na některé ze slučovaných škol výrazně lepší,
byl zklamán. Výše popsané trendy jsou dobře čitelné na všech školách, pouze se škola od
školy liší v portfoliu neúspěšných předmětů. Na Hotelové škole dělá největší problémy
matematika, již tradičně, na Obchodní akademii zase odborné předměty a na průmyslovce
některé technické předměty a také matematika. Tříleté učební obory se pro změnu nejvíce
potýkají s neklasifikací, která jde ruku v ruce se špatnou docházkou.
Přetrvávající problém je neomluvená absence, která vždy graduje ve druhém pololetí.
Nejvýrazněji se tento problém projevuje u tříletých učebních oborů, zejména u odborné praxe.
Bohužel řadě žáků chybějí základní pracovní návyky a jakýkoliv smysl pro zodpovědnost. Je
to trend, který si řada žáků přináší ze svých rodin.
(US – počet žáků, kteří v daném pololetí ukončilo studium nebo nebyli klasifikováni)
Tabulka : Celkový prospěch žáků za 1. pololetí školního roku 2013/2014
Počet žáků
Prospělo s
Prospělo Neprospělo
k 31.1.2014 vyznamenáním
SPŠ
300
7
178
115
Obchodní akademie
191
5
139
35
HŠ – maturitní obory
377
0
208
153
HŠ – učební obory
221
2
103
96
Celkem
1089
14
628
399
Název oboru

US
0
12
16
20
48

Tabulka : Celkový prospěch žáků za 2. pololetí školního roku 2013/2014
Počet žáků
Prospělo s
Prospělo Neprospělo
30.6.2014 vyznamenáním
SPŠ
295
10
233
51
Obchodní akademie
187
7
151
9
HŠ – maturitní obory
360
2
285
55
HŠ – učební obory
208
1
172
32
Celkem
1050
20
841
147
Název oboru

US
1
20
18
3
42

Tabulka : Prospěch žáků u poprvé skládané závěrečné resp. maturitní zkoušky
Název oboru

Počet žáků
konající poprvé
MZ/ZZ

Prospělo s
vyznamenáním
MZ/ZZ

Prospělo
MZ/ZZ

Neprospělo
MZ/ZZ

Maturitní obory SPŠ
Obchodní akademie
Obor Hotelnictví a Pod
Učební obory
Celkem MZ
Celkem ZZ

61
56
61
63
178
63

3
1
1
2
5
2

36
36
38
53
110
53

22
19
19
8
63
8

Tabulka : Prospěch žáků u opravné závěrečné resp. maturitní zkoušky
Název oboru
Maturitní obory SPŠ
Obchodní akademie
Obor Hotelnictví a Pod
Učební obory
Celkem MZ
Celkem ZZ

Počet žáků
Prospělo s
konající opravnou vyznamenáním
MZ/ZZ
MZ/ZZ

23
20
19
5
62
5

0
0
0
0
0
0

Prospělo
MZ/ZZ

Neprospělo
MZ/ZZ

21
13
16
5
50
5

2
7
3
0
12
0

Tabulka : Celková úspěšnost při ukončení studia ve školním roce 2013/2014
Název oboru

Počet žáků
konající MZ/ZZ

Prospělo s
vyznamenáním
MZ/ZZ

Prospělo
MZ/ZZ

Neprospělo
MZ/ZZ

Maturitní obory SPŠ
Obchodní akademie
Obor Hotelnictví a Pod
Učební obory
Celkem MZ
Celkem ZZ

62
57
58
60
177
60

3
1
1
2
5
2

57
49
54
58
160
58

2
7
3
0
12
0

Maturitní zkouška 2014 - Střední průmyslová škola
3%

5%
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Maturitní zkouška 2014 - Obchodní akademie
12%

2%

86%
Prospělo s vyznamenáním

Prospělo
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Maturitní zkouška 2014 - Hotelová škola
5%

2%
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Prospělo s vyznamenáním
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Jedna z nejproblematičtějších stránek života středních škol je i nadále vysoká absence žáků
bez rozdílu zda se jedná o žáky zletilé nebo nezletilé. Řada žáků je díky vysoké absenci
z některých předmětů neklasifikována, především v odborném výcviku. V řadě případů je
naprosto nepochybné, že se jedná o neomluvenou absenci, ale v tu chvíli zasáhnou rodiče a
absenci omluví. Škola je v těchto případech naprosto bezmocná. U řady žáků, zejména u
tříletých oborů, chybí základní pracovní návyky a jakákoliv zodpovědnost k odbornému
pracovišti. Tato skutečnost nám velmi komplikuje vztahy s některými partnery. Problémy
pochopitelně pociťujeme na vlastních pracovištích.
Škola velmi dbát na přesnou evidenci docházky a k úzké spolupráci systematicky vyzívá
zejména rodiče a smluvní partnery. Včasná komunikace s rodinou je základ včasného
odhalení záškoláctví a ve většině případů zamezení budoucímu opakování.
Tabulka : Statistika docházky žáků ve školním roce 2013/2014

Hotelová škola – 1. pol.
Hotelová škola – 2. pol.
Obchodní akademie 1.p.
Obchodní akademie 2.p.
Průmyslová škola – 1.p.
Průmyslová škola – 2.p.
Celkem – 1. pololetí
Celkem – 2. pololetí

Počet žáků

Zameškané
hodiny celkem

Omluvené
hodiny

Neomluvené
hodiny

598
568
191
187
300
295
1089
1050

49 933
54 380
11 068
11 534
17 880
22 439
78 881
88 353

47 389
51 523
10 870
11 361
17 353
21 583
75 612
84 467

2 544
2 857
198
173
527
856
3 269
3 886

Procentuálně nejvyšší je neomluvená absence žáků tříletých učebních oborů, zejména
v oblasti odborného výcviku.. Absence obecně roste s vývojem počasí, když je hezky, tedy
obvykle ve druhém pololetí, absence v absolutní hodnotě roste.

Neomluvená absence měla, má a v budoucnu jistě bude mít zásadní vliv na statistiku
výchovných opatření. Každá absence většího rázu je důvodem pro vedení správního řízení,
které obvykle končí podmíněným vyloučením ze školy a sníženou známkou z chování.
Tabulka : Statistika výchovných opatření ve školním roce 2013/2014
Počet žáků

2.stupeň

3.stupeň

podmíněné
vyloučení

vyloučení
ze studia

1.pololetí
2.pololetí

1 089
1 050
CELKEM

40
31
71

21
31
52

21
22
43

0
0
0

Statistika uplatnění absolventů 2014 – známý stav k 30.9.2014
Tabulka : Statistika uplatnění absolventů – zjištěný stav k 30.9.2014
Hotelnictví
Obchodní akademie
Dopravní prostředky
Informační technologie
CELKEM

VŠ studium

Jiné studium

Pracuje

Úřad práce

Není info

11
25
5
11
52

4
9
0
1
14

25
13
9
4
51

6
5
0
1
12

1
0
0
4
5

Odborná praxe žáků – maturitní obory

Žáci školy při praxi na Pražském hradu – setkání s prezidentským párem

Odborná praxe žáků školy probíhá na pracovištích školy a pracovištích smluvních partnerů,
kterých má škola několik desítek. Smluvní pracoviště školy nalezneme na celém území
Ústeckého kraje, ale i mimo náš kraj. Smluvní pracoviště školy musí splňovat vysoké nároky
a to jak po technické, tak i personální stránce. Žáci jsou střídáni na různých pracovištích tak,
aby si osvojili dovednosti. Pracují pod dohledem učitele nebo instruktora odborného výcviku.
V tomto školním roce plnila řada žáků odbornou praxi v hotelích v Německu. Jednalo se o
pravidelné dvoutýdenní pobyty.
Odborná praxe žáků hotelové školy je organizována v týdenních a dvoutýdenních blocích.
Souběžně s praxí organizovanou školou během celého školního roku žáci absolvují praxi
organizovanou cateringovou společností nebo jednotlivými hotely a restauracemi. Žáci
absolvují akce na Pražském hradě, Obecním domě v Praze, Žofíně, Grandhotelu Pupp a
Hotelu Imperiál v Karlových Varech, ale i na akcích pořádaných školou.
Odborná praxe žáků Střední průmyslové školy a Obchodní akademie je organizována ve 14-ti
denních blocích v průběhu druhého a třetího ročníku. Zaměření praxe vždy odpovídá danému
oboru vzdělávání.
1.ročník – obor Hotelnictví
Celková délka praxe je 3 týdny.
Odbornou praxi absolvují žáci v průběhu školního roku Pracovní doba žáků je maximálně 30
hodin týdně, v pěti dnech. Žákům je zakázána práce přesčas a v noci.
Škola doporučuje žákům odbornou praxi v době hlavních prázdnin v rozsahu 1 týdne.

2.ročník – obor Hotelnictví
Celková délka praxe je 5 týdnů.
Odbornou praxi absolvují žáci v průběhu školního roku, z toho jeden týden ( v rozsahu 30 h)
odpracují na akcích pořádaných nebo zabezpečovaných školou. Pracovní doba žáků je 35
hodin týdně, v pěti dnech. Žákům jsou zakázané přesčasy, v noci mohou pracovat pouze 1
hodinu v návaznosti na denní práci.
Škola doporučuje žákům odbornou praxi v době hlavních prázdnin v rozsahu 2 týdnů.
3.ročník – obor Hotelnictví
Celková délka praxe je 5 týdnů.
Odbornou praxi absolvují žáci v průběhu školního roku, z toho jeden týden ( v rozsahu 30 h)
odpracují na akcích pořádaných nebo zabezpečovaných školou. Pracovní doba žáků je 35
hodin týdně, v pěti dnech. Žákům jsou zakázané přesčasy, v noci mohou pracovat pouze 1
hodinu v návaznosti na denní práci.
Škola doporučuje žákům odbornou praxi v době hlavních prázdnin v rozsahu 2 týdnů.
4. ročník – obor Hotelnictví
Celkový rozsah praxe je 3 týdny.
Odbornou praxi absolvují žáci v průběhu 1. pololetí školního roku, z toho jeden týden
odpracují na akcích pořádaných nebo zabezpečovaných školou. Pracovní doba žáků je 35
hodin týdně.

Jedno z pracovišť v saském příhraničí –práce na výletních lodích společnosti Elbe Zeit

Odborný výcvik žáků učebních oborů
Odborný výcvik žáků učebních oborů je organizován na pracovištích školy pod dohledem
učitele odborného výcviku nebo na pracovištích smluvních partnerů pod dohledem odborného
instruktora. Na smluvní pracoviště klade školy vysoké nároky a to jak po technické, tak i
personální stránce. Je snahou školy u jednotlivých žáků měnit odborné pracoviště vždy na
konci každého pololetí školního roku tak, aby každý žák poznal co nejvíce pracovišť.
Rozdělování žáků na pracoviště organizuje a kontroluje vedoucí učitel odborného výcviku.
Odborný výcvik žáků učebních oborů probíhá v režimu týden praxe, týden škola. Pracovní
doba žáků prvních ročníků je 6 hodin, ostatních ročníků 7 hodin. Žáci pracují pět dní v týdnu.
Časový harmonogram jejich práce určuje v rámci platných předpisů dané pracoviště. Žáci
jsou za produktivní práci finančně odměňováni podle ekonomické směrnice školy, která byla
vypracována v souladu s vyhláškou MŠMT ČR a je aktualizována při každém zvýšení
minimální mzdy.

Příklady pracovišť školy
Hotel Vladimír Ústí nad Labem
Grandhotel PUPP Karlovy Vary
Hotel PRINCE DE LIGNE Teplice
Lázně Teplice – Lázeňský Dům Beethoven
GLAVERBEL CZECH – závodní jídelna
Clarion Congres hotel v Ústí nad Labem
Cukrárna „ČECHÁČKOVÁ“
SODEXHO, pracoviště Bílina
Restaurace čtyřlístek Dubí
Domov důchodců Bystřany
Tereziny Lázně Dubí
Školní jídelna U Kantora
Školní jídelna Čs. Dobrovolců
Cukrárna Mocca

Pedagogičtí pracovníci školy
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola směřuje k co nejvyšší
kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, tak jak to ukládá zákon 563/2004 Sb. Jako
největší problém se jeví plnit tuto podmínku u některých odborných učitelů (technologie,
stolničení, učitelé dílen na SPŠ). Situaci komplikuje skutečnost, že neexistuje žádná možnost
doplňkového studia na státních školách. Vzdělání pro odborné učitele je většinou dostupné na
soukromých školách za finančních podmínek, které jsou pro učitele nereálné. Statistiku úplné
a neúplné kvalifikace velmi ovlivňuje neúplné vzdělání u velké části učitelů odborného
výcviku. Řada pedagogických pracovníků si postupně doplňuje vysokoškolské nebo
pedagogické vzdělání.
Škole se dařilo plynule nahrazovat odcházející pedagogy novými, většinou absolventy
pedagogických fakult s věkem do 30 let. Bohužel v posledních letech se nástupy nových
učitelů v podstatě zastavil. Lze konstatovat, že se daří úspěšně kombinovat zkušenost střední
generace s nově nastupujícími, zhruba polovina učitelského sboru je mladší 45-ti let.
Průměrný věk pedagogického sboru je okolo 47 let.
Na konci školního roku došlo opět k odchodu řady zaměstnanců z důvodu poklesu počtu
žáků, lze předpokládat, že tento trend bude minimálně další rok pokračovat.
Tabulka : Věková skladba pedagogických pracovníků podle odborné a pedagogické
způsobilosti.
Odborná a
pedagogická
způsobilost
úplná
kvalifikace
neúplná
kvalifikace
Celkem

Do 35 let

Nad 55 do
Celkový
důchod. věku Důchodci
Souhrn
(včetně)
ženy celk. ženy celk. ženy celk. ženy celk. ženy

Nad 35
do 45 let

celk. ženy celk.

Nad 45 do
55 let

15

6

26

21

20

14

14

9

10

6

85

56

3

2

1

3

8

3

2

0

1

1

15

9

18

8

27

24

28

17

16

9

11

7

100

65

Ve školním roce 2013/2014 navštěvovala řada pedagogických pracovníků odborné kurzy a
semináře. Jednalo se především o jednodenní akce a škola kladla vždy důraz na kvalitu
zvolených akcí před velkým počtem obeslaných akcí. Někteří pracovníci absolvovali
odbornou přípravu pro hodnotitele společné části maturitní zkoušky. I v tomto školním roce
pokračovalo několik pracovníků ve studiu za účelem získání vysokoškolského vzdělání podle
zákona 563.

Výběr z odborných, sportovních a mimoškolních aktivit školy

Žáci průmyslovky na autosalonu ve Frankfurtu n/M – září 2013

Žáci Obchodní akademie na poznávací akci ve Vídni – říjen 2013

Kurz vyřezávaní zeleniny- pořádaný na Hotelové škole v říjnu 2013

Výsledky prvého ročníku „Dobrá škola ÚK“ – 4. místo a odměna 600 tisíc Kč

Více jak 550 žáků školy zhlédlo koncert houslového mistra Pavla Šporcla – listopad 2013

Odborný učitel Václav Kulhánek mezi deseti nejlepšími v oficiálním mistroství ČR sommeliérů

V listopadu 2013 proběhl již 22. ročník prezentační akce GASTRODEN

Žáci průmyslovky na exkurzi v Drážďanech – prosinec 2013

Na všech školách proběhl seminář „Jak se bránit šmejdům“ – prosinec 2013

V anglickém jazyce hrané divadlo zhlédli žáci všech škol – prosinec 2013

Krkonoše opět přivítali žáky školy, konal se tu lyžařský výcvik – leden až březen 2014

U památníku v Lipové ulici si žáci OA připomněli Den holocaustu - leden 2014

Obsluha arménského prezidenta byla dvacátá příležitost vyjet na Pražský hrad

Žáci průmyslovka navštívili sídlo EP ve Štrasburku – březen 2014

Projekt IPO zavedl žáky průmyslovky do továrny Škoda auto Mladá Boleslav

Mgr. Tomková na Workshop LSL Summer School v Dublinu – květen 2014

Pořádání Autosalonů Střední průmyslové školy se stává novou tradicí – červen 2014

Rokokový sál teplického Zámku se stal důstojným místem k převzetí maturitních vysvědčení

Německé velvyslanectví v Praze přivítalo žáky Obchodní akademie – červen 2014

Žáci OA a HŠ na tradičním poznávacím zájezdě v Anglii – červen 2014

Průmyslovka na tradičním „Sporťáku“ – červen 2014

Projekt IPO zavedl žáky průmyslovky k výrobci nákladních aut Tatra do Kopřivnice

Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje – projekt IPO

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice je partnerem číslo
01 projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Projekt:
Název projektu:
Registrační číslo:
Číslo a název oblasti pod.:
Vyhlašovatel:
Příjemce projektu:
Termín realizace:

„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
CZ.1.07/1.1.00/44.0005
Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
MŠMT
Ústecký kraj
1. 9. 2013 – 30. 6. 2015

Hlavní cíl projektu:
Cílem projektu je rozvoj a zvýšení kvality počátečního vzdělávání v oblasti přírodovědných a
technicky zaměřených oborů. Projekt je především zaměřen na propagaci, podporu a
zkvalitnění vzdělávání žáků v Ústeckém kraji v návaznosti na aktuální požadavky
potencionálních zaměstnavatelů, ale také na další rozvoj znalostí a dovedností žáků. Jedná se
o komplexní podporu vzdělávání technického a přírodovědného směru.
Cílová skupina:
Cílovou skupinu tvoří žáci, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci středních a
základních škol v Ústeckém kraji. Do projektu je zapojeno celkem 12 středních škol a 61
spolupracujících základních škol ústeckého kraje.
Obsah projektu:
V rámci projektu bude realizována řada aktivit, které svým charakterem přispějí k naplnění
stanovených projektových cílů. Nejprve bude doplněna infrastruktura, jedná se o vybavení a
doplnění speciálních učeben a laboratoří v zapojených školách. V těchto moderních učebnách
získají žáci středních i základních škol možnosti seznámit se s přírodovědnými a technickými
obory, ať již na pravidelných kroužcích, tak při samotné výuce. Současně bude také probíhat
vzdělávání učitelů, kteří by následně měli v rámci výuky využívat nové metody a formy
práce. Důležitou aktivitou projektu jsou exkurze a to zejména do firem s technickým či
přírodovědným zaměřením. Zde se žáci seznámí s konkrétními procesy výroby i s profesemi,
které by mohli v budoucnu studovat.

Hotelová škola Teplice a Pražský hrad

Únor 2006
Září 2006

Lech Kaczyňský, polský prezident
Summit prezidentů V4, Lány
Ivan Gašparovič, slovenský prezident
László Sólyom, maďarský prezident
Lech Aleksander Kaczyński, polský prezident

Červen 2007

George W. Bush, americký prezident

Duben 2008
Prosinec 2008

Luiz Inácio Lula da Silva, brazilský prezident
Danilo Türk, slovinský prezident

Únor 2009
Březen 2009
Květen 2009
Červen 2009
Září 2009

Ivan Gašparovič, slovenský prezident
Viktor Andrijovyč Juščenko, ukrajinský prezident
Heinz Fischer, rakouský prezident
Ivan Gašparovič, slovenský prezident
Svatý otec Benedikt XVI., papež

Březen 2010
Duben 2010
Srpen 2010

Charles, princ z Walesu, následník britské trůnu
Barack Obama, americký prezident
Dmitrij Anatolijevič Medveděv, ruský prezident
Valdis Zatlete, lotyšský prezident

Duben 2011
Prosinec 2011

Giorgio Napolitano, italský prezident
Dmitrij Anatolijevič Medveděv, ruský prezident

Březen 2012
Červen 2012
Prosinec 2012

Michael Sulajmán, libanonský prezident
Eveline Widmer Schlumpf, prezidentka Švýcarska
Ivan Gašparovič, slovenský prezident

Leden 2014
Květen 2014

Serž Sarkisjan, armenský prezident
Joachim Gauck, německý prezident

Členství školy v odborných profesních sdruženích
1. Asociace kuchařů a cukrářů ČR
Odborný učitel Zdeněk Doležal byl v roce 1995 zakládajícím členem severočeské
pobočky a jejím dlouholetým předsedou. Sídlo pobočky bylo v budově školy. Dnes
škola úzce spolupracuje jak s centrálou v Praze, tak zejména s vedením severočeské
pobočky, které má sídlo v Lázeňském domě Beethoven v Teplicích. UOV Ladislav
Pertl byl zvolen za stálého člena představenstva severočeské pobočky AKC.
2. Česká barmanská asociace
Odbornou učitelku Květu Šebkovou, dlouholetou předsedkyni severočeské pobočky
CBA nahradil v asociaci odborný učitel Václav Kulhánek. Ve spolupráci s novým
předsedou severočeské pobočky dochází k „oživení“ barmanství na Hotelové škole.
Velmi úzká je spolupráce s dlouholetým lektorem CBA panem Javorským, který na
škole pořádá každoročně barmanský kurz pro žáky a významnou měrou se podílel na
pořádání barmanské soutěže Stará myslivecká 2010 a 2011.
3. Asociace hotelů a restaurací
Škola se v roce 2006 stala členem NFHR. Účelem tohoto členství je lepší přístup
k odborným aktivitám NFHR a zejména významné kontakty na odborná pracoviště
z řad hotelů a restaurací. Na jaře roku 2007 se NFHR spojil s druhou největší profesní
organizaci HOREKA a vznikl nový subjekt Asociace hotelů a restaurací. Vedoucí
školní jídelny U Kantora pan Nemrava vykonává funkci předsedy krajské pobočky
AHR pro Ústecký kraj, což velice pozitivně ovlivňuje postavení školy v asociaci,
možnost získávání informací a odborných materiálů. Od roku 2009 je ředitel školy
členem vzdělávací sekce, kde hájí zájmy odborného školství.
4. Asociace ředitelů Hotelových škol
Jedná se o sdružení ředitelů hotelových škol a gastronomických učilišť z celé ČR.
Asociace hájí zájmy svých členů vůči státním orgánům a profesním sdružením.
Ředitel školy je od roku 2007 předsedou této asociace.
5. Asociace Obchodních akademii
Škola se po sloučení stala nově členem Asociace Obchodních akademií, asociace
sdružující školy se zaměřením na výuku oboru obchodní akademie. Škola je aktivně
zapojena do práce ústecké pobočky AOA, která každoročně pořádá krajskou soutěž
obchodních akademií s názvem „Mladý ekonom“.
6. Asociace Středních průmyslových škol České republiky
Asociace SPŠ ČR je sdružení středních průmyslových škol a dalších středních
odborných škol vyučujících technické obory vzdělání. Jejím hlavním cílem je přispívat
k rozvoji technického odborného školství v oblasti metodické, odborné a organizační.

7. Unie školských asociací ČR CZESHA
Ředitel školy zastupuje Asociaci ředitelů Hotelových škol v NR CZESHA a současně
vykonává funkci předsedy krajské rady CZESHA pro Ústecký kraj.

Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání dle zákona 179/2006 Sb.
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice je držitelem
autorizace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro tyto profesní kvalifikace:
65-001-H
65-002-H
65-004-H
65-008-H
65-009-H
65-010-H

Příprava teplých pokrmů
Příprava pokrmů studené kuchyně
Příprava minutek
Složitá obsluha hostů
Barman
Sommelier

65-021-N

Průvodce cestovního ruchu

29-002-H
29-007-H
29-008-H
19-012-H
19-013-H

Výroba jemného pečiva
Výroba zákusků a dortů
Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty
Výroba restauračních moučníků
Řemeslná výroba perníků

Mezinárodní spolupráce školy
V školním roce 2013/2014 pokračovala spolupráce s německým příhraničím, která se
postupně rozšiřuje do nových zařízení.
Dlouhodobá prázdninová praxe – léto 2014 – celkem 13 HŠ + 5 K – zprostředkováno
školou
 Hotel Köhlerhütte Fürstenbrunn
 Ferienpark Oberwiesenthal
 Buntes Haus Seifen
 Weißes Ross Marienberg
 Hotel Hoher Hahn
 Röhersdorfer Hof Chemnitz
 Best Western Hotel Lichtenwalde
 Landhotel Unkersdorf/Dresden
 Waldgasthof + Hotel Am Sauwald Tannenberg
14denní praxe (31.1. – 30.6.) – 16 různých termínů
HŠ
skutečně vyjelo 43 žáků
kuchaři
skutečně vyjelo 19 žáků
číšníci
skutečně vyjeli 3 žáci
Spolupracující hotely
 Hotel Lugsteinhof ***Superior, Zinnwald
 Hotel Zum Erzgebirge, Altenberg
 Schlosshotel Purschenstein****, Neuhausen/Erzg.
 Berghotel Schellhass***, Geising
 Landhaus Heidehof*** , Dippoldiswalde
 Hotel Saigerhütte***, Olbernhau
 Haus Zum Klein-Erzgebirge, Oederan
 Hotel Schwarzbeerschänke ***Superior, Pobershau/Marienberg
 Gasthof Bärenfells
 Waldhotel Kreuztanne ****, Sayda
V rámci povinných praxí vycestovalo za školní rok 2013/2014 :




84 žáků oboru Hotelnictví
31 kuchařů
3 číšníci

Údaje o inspekční a kontrolní činnosti ČŠI a zřizovatele školy
Ve školním roce 2013/2014 proběhla na Hotelové škole, Obchodní akademii a Střední
průmyslové škole, Teplice jedna kontrola ze strany České školní inspekce.
Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a
souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání na
střední škole, vykonávané podle §174 odst. 2 písm. D) školského zákona, zaměřená na
podmínky a průběh maturitní zkoušky, zejména kontrola § 80 odst. 5 písm. a) a b), kontrola §
80a školského zákona a dalších ustanovení prováděcích předpisů.
ČŠI se účastnila ústních zkoušek společné části MZ a zkoušek profilové části MZ žáků oboru
vzdělávání 65-42-M/01 Hotelnictví a 23-45-M/01 Dopravní prostředky.
V kontrolních zjištění bylo konstatováno, že nebylo zjištěno porušení uvedených
ustanovení právního předpisu.
Kontrola ze strany ČŠI probíhala ve dnech 21. května 2014 (Hotelová škola) a 27. května
2014 (Střední průmyslová škola).
Protokol o kontrole lze nalézt na stránkách ČŠI, registr inspekčních zpráv.

Ve školním roce 2013/2014 neproběhla na Hotelové škole, Obchodní akademii a Střední
průmyslové škole, Teplice žádná kontrola ze strany ze strany zřizovatele školy.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní 2013/2014 byla projednána a
schválena Školskou radou na řádném zasedání dne 5. listopadu 2014.

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 byla schválena na řádném
zasedání Školské rady dne 8. dubna 2014.

Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2013
a) Příjmy
P.č.

Druh

1.

Celkové příjmy

2.

Poplatky od zletilých žáků, rodičů

3.
4.

Částka [tis. Kč]
2012

2011

2013

69 767

92 592

88 595

0

0

0

Příjmy z hospodářské činnosti

10 862

11 875

11 072

Ostatní příjmy

58 834

80 717

77 523

Škola obdržela od zřizovatele příspěvek v objemu 13.272 tis. Kč, na zajištění provozu.
Zřizovatel poskytl další neinvestiční příspěvek za umístění v soutěži Dobrá škola Ústeckého
kraje ve výši 600 tis. Kč. V rámci motivačního programu Ústeckého kraje bylo vyplaceno
žákům školy na příspěvku na dojíždění ve výši 434 tis. Kč. Další příjem od Ústeckého kraje 5
tis. Kč na zajištění setkání náměstkyně hejtmana pro oblast školství s představiteli měst a
řediteli škol a školských zařízení zřizovaných krajem.
Účelový neinvestiční příspěvek na přímé náklady ze státního rozpočtu obdržela škola
v objemu 55.992 tis. Kč. Další dotace ze státního rozpočtu, 24 tis. Kč na podporu sociálně
znevýhodněných romských žáků, 70 tis. Kč na podporu organizace a ukončování středního
vzdělávání maturitní zkouškou
Na projekt Leonardo da Vinci obdržela škola od Národní agentury pro evropské vzdělávací
programy na základě grantové smlouvy 89 tis. Kč.
Neinvestiční příspěvek ve výši 1 553 tis. Kč získala škola z prostředků Evropských sociálních
fondů, pro oblast Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, na projekt ICT
ve výuce registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0528. Další příspěvek 306 tis. Kč z operačního
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost - IPo "Podpora technického vzdělávání
Ústeckého kraje" registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0005.
V roce 2013 zúčtovala do výnosů dary v celkovém objemu 51 tis. Kč. Další příspěvek ve výši
15 tis. Kč škola obdržela od Statutárního města Teplice na prezentaci práce žáků –
Gastroden 2013.
Výnosy z prodeje výrobků, služeb a zboží dosáhli v objemu 14 607 tis. Kč. Zbytek příjmů
618 tis. Kč tvoří ostatní výnosy z činnosti.
Na vyrovnání schodku hospodaření z odpisu nevymahatelných pohledávek a částečné krytí
opravy hygienických zařízení budovy Benešovo náměstí 1, byly použité prostředky
rezervního fondu v objemu 950 tis. Kč.

b)Výdaje
P.č.

Druh

1. Investiční výdaje celkem
2. Neinvestiční výdaje celkem
- výdaje na platy zaměstnanců vč. náhrad
- ostatní osobní náklady
- zákonné sociální a zdravotní pojištění
- výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky
- stipendia
- ostatní provozní náklady

Částka [ tis. Kč]
2011
2012
628
198
65 146
91 148
32 628
45 074
924
1 276
11 180
15 373
413
95
0
0
20 001
29 330

2013
72
88 595
42 002
1 838
14 444
121
0
30 190

V roce 2013 škola realizovala z vlastních prostředků se souhlasem zřizovatele odkup
předmětu finančního leasingu vozidla Ford Transit za cenu 72 tis. Kč.
Škola odvedla na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/3R/2012 ze dne 5. 12. 2012
(příloha č. 9) z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele 3.400 tis. Kč.
Osobní náklady vč. sociálního a zdravotního pojištění tvoří 67 % nákladů. Výdaje na energie
ve výši 5.134 tis. Kč tvoří v rozpočtu školy 6 % z celkového objemu nákladů.
V roce 2013 byla vynaložena částka 4.098 tis. Kč na údržbu nemovitého a movitého majetku.
Členění je patrné z následující tabulky.
Údržba a opravy:
P.č.

Předmět údržby

Výdaje [tis. Kč]

1.

Stroje, přístroje, zařízení a inventář

298

2.

Nemovitosti – objekt školy Benešovo náměstí 604/1

3.

Nemovitosti – objekt školy Poštovní 3

104

4.

Nemovitosti – objekt školy Smetanovo náměstí 786

275

5.

Nemovitosti – Školní jídelna Smetanovo náměstí 1452

40

6.

Nemovitosti – Školní jídelna Čsl.dobrovolců 2865

25

3 355

Významnými položkami v údržbě a opravách nemovitostí jsou:
- oprava sociálních zařízení v objektu Benešovo náměstí 604/1 – 2 949 tis. Kč
- oprava klempířských prvků střechy Benešovo náměstí 604/1 - 251 tis. Kč
- opravy omítek vč. stropu, elektroinstalace a datových rozvodů, výměna svítidel,
výměna podlahové krytiny v kuchyňkách a kabinetu učebně 207 budovy
Smetanovo náměstí 86 - tis. Kč
- opravy zděných podhledů a klempířských prvků budovy Poštovní 3 – 44 tis. Kč

Odpisy dlouhodobého majetku tvoří z celkových nákladů 3 429 tis. Kč tj. 4 %.

Škola vykázala v roce 2013 vyrovnaný výsledek hospodaření, v rozdělení:
P.č.

Hospodářské středisko

Výsledek hospodaření [tis. Kč]

1.

Škola vč. krytí projektů OPVK

-812

2.

Školní jídelna U Kantora

121

3.

Školní jídelna Čs Dobrovolců

170

4.

Pronájmy

521

Výsledek hospodaření je tvořen ztrátou – 656 tis. Kč v hlavní činnosti a ziskem 656 tis Kč
v doplňkové činnosti.

c) Informace o výsledcích kontrol hospodaření – bez kontrol

d) Kopie účetních výkazů jsou přílohou výroční zprávy.

