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Závěrem ……………………………………………………………………………………………………………………………………..11 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
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sídlo školy    Veleslavínská 282/45, Praha 6 

místo poskytovaného vzdělávání    Hloubětínská 78/26, Praha 9 

e‐mailová adresa    zahrad.skola@volny.cz 

internetová adresa    www. zahradnickaskola.cz 

datová schránka                                    bnzmbq7 

 

 

zřizovatelka školy 

 

  JUDr. Lívia Kaněrová 

  livia.k@post.cz 

  606 605 511 

 

vedení školy 

ředitel školy    Ing. Bc. Ivan Roušal 

  reditelstredni@seznam.cz 

  602 261 331 

zástupce ředitele    Ing.. Eva Podroužková 

  evcap@seznam.cz 

602 602 515 

     

 

školská rada                                                zřízena 26. 8. 2014 

předsedkyně     Ing. Eva Podroužková   zástupce pedagogů školy 

členky    JUDr. Lívia Kaněrová  zřizovatelka školy 

  Jitka Jarošová  za zákonné zástupce nezletilých žáků a 

za zletilé žáky 
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště, s. r. o. je jednou z pražských středních odborných 

škol, které vzdělávají  žáky ve studijním oboru Zahradnictví, učebním oboru Zahradník a Prodavač se 

zaměřením na květiny.  

Celý školní rok probíhal v prostorách v Hloubětíně, školní zahradě a na smluvních pracovištích. 

 

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE  

Počet žáků školy – stav 30. 9. 2017 

obor/ročník   Cílová 
kapacita 

 

Zahradnictví (41‐44‐M/01) 74    100   

Rostlinolékařství (41‐04‐M/01) 0       

Zahradník (41‐52‐H/01) 62    80   

Prodavač (66‐51‐H/01) 23    60   

Včelař (41‐51‐H/02) 0       

celkem 159  240  
tabulka 1 

Počet žáků školy k 30. červnu 2018 

obor/ročník     

Zahradnictví (41‐44‐M/01) 62       

Rostlinolékařství (41‐04‐M/01) 0       

Zahradník (41‐52‐H/01) 59       

Prodavač (66‐51‐H/01) 17       

Včelař (41‐51‐H/02) 0       

celkem 138    
tabulka 2 

V září 2015 podala škola žádost o zápis nových oborů vzdělávání a  rozšíření  forem vzdělávání. Rada 

hlavního města Prahy v prosinci 2015 návrh podpořila a 27. února 2016 zapsalo ministerstvo školství 

a mládeže do rejstříku škol a školských zařízení obor vzdělávání Rostlinolékařství (41‐04‐M/01) a Včelař 

(41‐51‐H/02) a dálkovou formu vzdělávání oboru Zahradnictví. Ve školním roce 2017/2018 se na obor 

Rostlinolékařství přihlásili 4 žáci a na obor Včelařství 1 žák. Pro malý počet uchazečů a neodevzdání ZL 

jsme tyto dva obory neotevřeli. Dálková forma nebyla také otevřena. 

 

RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

Vzdělávání zajišťovalo 18 pedagogů, z nich bylo 7 mužů. Věkový průměr byl 46 let. Dvě učitelky jsou na 

mateřské dovolené. Nově nastoupili od srpna 2017 dva interní a dva externí učitelé. Na konci školního 

roku  skončil  pracovní  vztah  s dvěma  interními  a  jedním  externím  pedagogem.  Všichni  pedagogičtí 

pracovníci splňovali kvalifikační předpoklady pro přímou vzdělávací činnost. Mezi zaměstnance školy 

patřili i tři nepedagogičtí pracovníci. 

Ve školním roce 2017/2018 vyučovali cizí jazyky (Aj, Rj) tři učitelé s odbornou kvalifikací. 
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ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Další vzdělávání pedagogických bylo zaměřeno na tyto oblasti: 

1. Přípravu na nové pojetí inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

2. Rozšiřování odbornosti 

V první  oblasti  výchovná  poradkyně  pokračovala  ve  studiu  výchovného  poradenství  na  UK  – 

pedagogické fakultě v rámci CŽV a dále se zúčastnila semináře k výchovnému poradenství. 

Všichni  pedagogové  si  prohlubovali  svou  odbornost  samostudiem,  především  účastí  na  odborných 

akcích a studiem odborné literatury. Zúčastnili se vzdělávacích akcí s těmito tématy: 

Testování mladistvých při podezření na užití návykových látek 

Dva učitelé se zúčastnili semináře ČŠI „Pisa“ 

Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů se zúčastnil semináře v Poslanecké sněmovně 

Sociokulturní aspekt ve výuce žáků – cizinců na SŠ 

Ředitel školy se zúčastnil seminářů na téma:  Přijímací řízení do škol, Nová Maturita, BOZP, GPDR 

Vedoucí praktického vyučování absolvovala Doškolovací kurz zdravotník 

Sekretářka ředitele se zúčastnila seminářů „Bakaláři“ a „Matrika“ 

Vyučující odborných předmětů se zúčastnila semináře chemie 

Vyučující předmětu Floristika se zúčastnila dvou pracovních workshopů  

Zástupkyně ředitele dokončila inženýrské studium na ČZU v Praze 

Všichni učitelé se zúčastnili školení „Zdravověda“ 

Všichni  učitelé  byli  zapojeni  do  programu  „Finančně gramotná škola“,  na  základě  absolvovaných 

seminářů a výstupů bude škole udělen bronzový certifikát „Finančně gramotná škola“ 

Učitelé odborných předmětů se zúčastnili seminářů „Pereny,“ „Les jako součást krajiny“ „Průhonický 

park“, „Trvalkové záhony“. 

 

druh DVPP počet akcí počet účastníků počet hodin 

odborný kurz 1  1  8 

semináře 12  12  92 

školský management 5  4  30 

rozšiřování aprobace 1  1   

      
tabulka 3 
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MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ŠKOLY 
 

Teoretická výuka probíhá v budově školy v Hloubětínské 78/26 v Praze 9. Škola sídlí ve 2. patře a má 

k dispozici  6  kmenových  učeben,  učebnu  ICT,  učebnu  pro  dělenou  výuku,  aulu,  tělocvičnu.  V rámci 

projektu byla aula vybavena novým zatemněním. Čtyři učebny jsou vybaveny dataprojektory, ve všech  

učebnách  jsou  počítače. Učebna ICT je vybavena 19 počítači. Pro výuku chemie, fyziky a biologie škola 

zakoupila biologickou a chemickou mobilní laboratoř EcoLabBox a NanoSchollBox. 

V suterénu školy byla vybudována učebna pro praktické vyučování. Součástí školy je i vazárna a cvičná 

prodejna, kde probíhá výuka praxe a některých cvičení.  

Pro výuku praxe škola získala bezplatně 3ha parkových ploch od Rytířského řádu křížovníků s červenou 

hvězdou. 

Pro praktickou výuky škola zakoupila novou nářaďovnu, dále skleník, sekačku a křovinořez. Dále bylo 

dokoupeno nové zahradnické nářadí. 

V tomto školním roce byla v rámci projektu vybavena knihovna školy o nové odborné publikace, včetně 

zahraničních časopisů. Pro žáky a učitele škola odebírá odborné časopisy (Zahradnictví, Zahrada Park 

Krajina,  Floristika,  Profi  Floristika,  Rostlinolékař,  Green,  Inspirace,  Zelené  střechy,  Ochrana  přírody, 

Agrární obzor, AgroBase, Nika, Agrospoj). 

Při vybavení žáků a pořízení nářadím škola spolupracuje s odbornou firmou BAHCO. 

 

PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU 
 

Zahájení školního roku proběhlo v aule školy za přítomnosti jednatelky školy, vedení školy, učitelů, žáků 

a  rodičů.  Ředitel  školy  pozdravil  všechny  přítomné  a  seznámil  je  s organizací  školního  roku,  novým 

školním řádem a personálními změnami.  

Školní rok probíhal v prostorách školy v Hloubětíně, na školní zahradě a vazárně. Odborný výcvik oboru 

Zahradník se konal 4 dny v týdnu v Botanické zahradě hl. města Prahy a 1 den ve škole. 

Praktická  výuka  byla  dále  konána  na  smluvních  pracovištích  školy.  Pro  zkvalitnění  výuky  praxe  se 

podařilo  uzavřít  smlouvy  se  Školním  statkem  Středočeského  kraje  pracovištěm  Mělník,  dále  se 

Zahradnickým centrem Hornbach a Golf clubem Beroun. 

 

V průběhu školního roku proběhla řada přednášek, workshopů, exkurzí se zaměřením na 

všeobecně vzdělávací a odborné předměty.  Jednalo se o tyto akce: 

1) Odborná přednáška  ‐ broušení , údržba a ošetřování zahradnického nářadí (nože, nůžky) 

2) Odborný workshop v Lysé nad Labem na téma Smuteční vazba 

3) Odborná přednáška na téma Pěstování a užití jedlých hub 

4) Odborná přednáška na téma Zahrady Madeiry 

5) Testování žáků 2. ročníku v oblasti Mediální výchovy – Česká školní inspekce  

6) Návštěva kompostárny – praktické ukázky výroby kompostů a vermikompostování 

7) Návštěva výstavy Světlo a život na ČZU Praha 
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8) Návštěva Poslanecké sněmovny ČR – přednáška  

9) Návštěva 4. ročníku na veletrhu Gaudeamus 

10) Odborná přednáška a prohlídka firmy ITEC (zahradní technika) 

11) Návštěva největšího zahradnického veletrhu Flora Olomouc 

12) Zahraniční exkurze – Rakousko – Kitenberské zahrady 

                                      Německo – Drážďany ‐výstava orchideí 

 

Dále se škola zúčastnila řady odborných soutěží: 

Mistrovství republiky ve Floristice – Děčínská kotva  ‐  3. místo 

Floristická soutěž Pohár podzimní Flory v Olomouci 

Floristická soutěž Flora Pragensis v Praze 

Soutěž v řezu ovocných dřevin na ČZU Praha 

Floristická soutěž Otvírání jara v PVA Letňany 

Floristická soutěž o nejlépe nadekorovaný vánoční stůl a vánoční stromek v PVA Letňany. 

 V tomto školním roce jsme uspořádali 5x jednodenní Den otevřených dveří a 1x dvoudenní, spojený 

s vánoční prodejní výstavou. V průběhu těchto dní navštívilo školu na 60 uchazečů o studium. 

 

Škola dále pokračovala v prezentační činnosti: 

Jarmark škol v Praze Vysočanech 

PVA Letňany – Stříbrné vánoční trhy 

Vánoční a velikonoční jarmark na MHMP 

Velikonoční jarmark Česká spořitelna 

Přednáška v Domě seniorů v Běchovicích 

Inzerce v odborných časopisech Agrospoj, Uniform a Deníku Metro 

Ve školním roce se uskutečnily v měsíci listopadu a dubnu třídní schůzky. 

 

Projektová činnost:  

Škola realizuje projekt:   Operační program Praha – pól růstu ČR 

Název projektu:   Zlepšení inkluze při výuce zahradnictví 

Projekt byl zahájen v listopadu 2017 a bude ukončen v srpnu 2019 

Cílem  projektu  je  řešení  inkluze  ukrajinské  menšiny  pro  zkvalitnění  výuky  zahradnictví  na  Střední 

zahradnické  škole  a  SOU  s.r.o.  V projektu  jsou  propojeny  aktivity multikulturní  výchovy,  podpořené 

občanskou  výchovou  simulací  jednání  s osobami  s rozhodovací  pravomocí.  Ve  floristickém  kroužku 

posilujeme  soudržnost  ukrajinských  a  českých  žáků.  V tomto  roce  byl  zpracován  ukrajinsko  ‐  český 

odborný  slovník.  S pomocí  školního  asistenta  usnadňujeme  přechod  ukrajinských  žáků  na  další 

vzdělávání. 
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V rámci realizace projektu v tomto roce se pravidelně konal floristický kroužek, kde se uskutečnilo 6 

floristických  soutěží.  Pět  pedagogů  navštívilo  v rámci  projektu  Německo,  kde  se  seznámili  se 

zahraničními  zkušenostmi  řešení  inkluze.  V projektu  jsou  zapojeni  učitelé  všeobecně  vzdělávacích  i 

odborných předmětů. 

Dále se v rámci tohoto projektu uskutečnily přednášky: 

Parlamentní demokracie 

Odpady 

Hnojení a eroze 

Rostlinolékařská společnost 

Tyto přednášky lektorovali pracovníci Ministerstva zemědělství, VÚRV, Rostlinolékařské správy, bývalý 

poslanec a chartista. 

Podrobný popis a aktivity v rámci projektu jsou na webu školy. 

Druhý projekt, který škola realizovala, byl Školní projekt EU „Mléko do škol“ 

V rámci tohoto projektu byly do školy pro všechny žáky pravidelně dodávány dotované produkty firmy 

Laktea, o.p.s. po celý školní rok.  

 

Přijímací řízení 

V dubnu  2018  se  konalo  první  kolo  přijímacího  řízení  s přijímacími  zkouškami  s jednotným 

zadáním. K naplnění kapacity oborů bylo postupně vyhlášeno 2. a 3. kolo přijímacího řízení. 

Výsledky jsou uvedeny níže v tabulce. 

 

obor 
vzdělávání/ 

Zahradnictví 
41‐44‐M/01 

Rostlinolékařství 
41‐04‐M/01 

Zahradník 
41‐52‐H/01 

Prodavač   /  Včelař 
66‐51‐H/01  41‐51‐H/02 

pořadí kola přihlášeno  počet 
ZL 

přihlášeno  počet 
ZL 

přihlášeno  počet 
ZL 

Přihlášeno
/počet ZL 

Přihláš./ 
počet ZL 

1. 12  7  4  0  25    5  7   /   4   1  /  0 

2.   6  2  0  0    4    2  2    /  1  0 

3. 14  9  0  0  12  10  4   /   4  0 

tabulka 4 
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Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek  

Závěrečné zkoušky a maturitní zkoušky se konaly dle harmonogramu NÚV a Cermatu. 

K maturitní zkoušce oboru Zahradnictví se v jarním zkušebním termínu přihlásilo 11 žáků 4. ročníku a 
8 žáků z předcházejících let, kteří neuspěli v dílčích zkouškách.  

V dubnu se konala PP z ČJ. Všech 11 žáků  závěrečného ročníku  4.A v této části uspělo.  
 
Z celkového počtu 11 žáků závěrečného ročníku  4.A úspěšně složilo maturitní zkoušku 6 žáků. 

Pozitivně lze hodnotit výsledky z Aj, kde neuspěl pouze jeden žák. Z Čj neuspěli 3 žáci z DT. 

Z 8 opakujících žáků složilo maturitní zkoušku 5 žáků.  

Předání maturitních vysvědčení proběhlo v aule školy. 

Závěrečné zkoušky oboru Zahradník a Prodavač konalo celkem 11 žáků závěrečného ročníku 3.U 

a 4 žáci opakující závěrečnou zkoušku. 

Pět žáků nebylo připuštěno k ZZk z důvodu neukončení 3. ročníku z prospěchových důvodů. Všichni 

požádali o opakování ročníku. Sedm žáků se nepřihlásilo k ZZk nebo ukončili studium. 

Vydání výučních listů se uskutečnilo v aule školy. 

Poděkování za vytvoření podmínek pro konání praktické zkoušky patří i letos zaměstnancům Okrasné 

školky, s. r. o. ve Svrkyni.   

U obou typů zkoušek ukončujících vzdělávání se zapojili do přípravy a hodnocení praktických zkoušek 

odborníci z praxe (praktická maturitní zkouška a praktická zkouška závěrečné zkoušky). 

 

 

 

škola 
Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště s.r.o. 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 

denní 

vzdělávání 

vzdělávání 

při zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku  19   

z toho konali zkoušku opakovaně  8   

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu  1   

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním  0   

prospěl  11   

neprospěl  8   
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škola 
Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště s.r.o. 

 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

denní 

vzdělávání 

vzdělávání 

při zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku  15   

z toho konali zkoušku opakovaně  4   

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu     

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním  0   

prospěl  10   

neprospěl  5   

 

Vzdělávání  v tomto  školním  roce  končíme  předáváním  vysvědčení  postupně,  dle  harmonogramu 

školního roku s ohledem na to, jak žáci odchází na odbornou prázdninovou praxi.  

Výjimkou  jsou  žáci  3.  A  ročníku,  kteří  mají  individuální  praxi  během  hlavních  prázdnin.  Přehled 

celkového hodnocení výsledků vzdělávání a chování uvádějí tabulky 5 a 6. Ve všech případech snížené 

známky z chování bylo porušení školního řádu – neomluvení absence dle školního řádu.  

 

Přehled hodnocení výsledků vzdělávání v jednotlivých třídách 

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Průměr 

1. A 0  11  3  10  2,98 

    2.A 0  5  1  7  2,88 

    3. A 0        15  1  3  2,47 

    4.A 0  11  0  1  2,56 

1. U 0  19  1  9  2,79 

2. U  0  11  3  9  2,57 

3.U 3  9  4            10  2,92 

Celkem: 3 81        13           49 2,74 

                                                                                                                                                                                       tabulka 5 

 

Výsledky hodnocení chování v jednotlivých třídách 

třída /stupeň hodnocení uspokojivé neuspokojivé 

1. A 0  6 

2.A 0  5 

3. A 0  1 

1. U 1  10 

2. U 5  5 

celkem 6  27 
tabulka 6 
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ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ  

V tomto  školním  roce  řešila  výchovná  poradkyně  +  ředitel  školy  ve  spolupráci  s třídními  učiteli 

především: 

‐ absenci žáků spojenou i s předčasným ukončením vzdělávání 

Absenci žáků rozdělujeme do dvou skupin|: 

a) objektivní  –  způsobenou  dlouhodobou  nemocí  s  následnou  rekonvalescencí,  nebo  využití 

práva  na možnost  omluvy  nepřítomnosti  z důvodu  rodinné  dovolené  během  školního  roku 

mimo  dobu  prázdnin  (např.  rozdělení  jarních  prázdnin  v Praze  v rodinách  s dětmi  školou 

povinnými) 

b) subjektivní – spojenou se záškoláctvím skrytým nebo zjevným. Zjevné záškoláctví bylo řešeno 

v případě 15 žáků. Deset žáků přestalo do školy docházet, ani nereagovali na výzvu školy, proto 

bylo jejich nekonání vyhodnoceno ředitelem jako zanechání vzdělávání. Jednalo se především 

o žáky ukrajinské národnosti. Pět žáků ukončilo vzdělávání na vlastní žádost. Zbývající upravili 

své  jednání,  do  školy  začali  docházet  a  případnou  absenci  řádně  a  včas  omlouvali. 

Nepřítomnost ve vyučování se promítla do jejich nehodnocení, případně hodnocení stupněm 

nedostatečný.  

Vysoký počet neomluvené absence byl způsoben rovněž tím, že třídní učitelé dodržovali školní řád a 

sankční řád pro doložení důvodů nepřítomnosti ve vyučování.  

Dalším  objektivním  důvodem  vysoké  absence  jsou  zahraniční  žáci.  Zpravidla  nastoupí  do  školy  až 

v průběhu září  (povolení  k pobytu), dále odjíždí  v průběhu  roku na  svátky,  které  jsou mimo období 

našich prázdnin a dnů volna. Někteří se bez omluvy nevrátí, nereagují na výzvy. Tato absence tvoří 

polovinu celkové absence. 

 

Přehled absence žáků za celý školní rok 2017/2018 

Třída průměrný 
počet 
žáků  

Celková 
absence 

Omluveno Neomluveno průměrná 
absence 
omluvená 

průměrná 
absence 
neomluvená 

1. A 21  4195         1124  3071  53  146 

2. A 13  2664  1672  992  129  76 

3. A 18  1819  1297  522  72  29 

4. A 12  1180  765  415  64               35 

1. U 31  5518  4692  826  151  26 

2. U 23  4142  3454  688  180  30 

3. U 23  2245  1178  1067  51  46 

Celkem: 141 21763 14182 7581 100              55 

                                                                                                                                                                                        tabulka 7 

Mezi další příklady porušení školního řádu spojených s absencí byly pozdní příchody.  

Zlepšila se informovanost učitelů o absenci žáků. Rezervy jsou v udělování pochvalných opatření. 
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Celkově  lze  konstatovat,  že  při  prevenci  rizikového  chování  bylo  dosaženo  úspěchu  v tom,  že  se 

nevyskytly projevy šikany a zlepšilo se celkové klima školy. 

Škola spolupracuje s pedagogicko ‐ psychologickou poradnou na Praze 9. 

 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 

Odbornost  pedagogů  školy  byla  využita  pro  organizaci  kurzů  v rámci  vzdělávání  dospělých.  Během 

školního roku proběhly dva rekvalifikační kurzy, Zahradník a Greenkeepering. 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 
Škola  hospodařila  s dotací  ze  státního  rozpočtu,  s poplatky  za  poskytované  vzdělávání  (školným) 

a ziskem  z produktivní  činnosti,  který  zbyl  škole  po  proplacení  práce  žákům.  Jedním  ze  zdrojů  byly 

i kurzy v rámci celoživotního vzdělávání, které škola zajišťovala.   

Přehled hospodaření je uveden v příloze 1. 

 

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY 

PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Ve školním roce 2017/2018 škola spolupracovala s odbornými  firmami na základě smluv o zajištění 

praktického  vyučování  žáků  všech  oborů.  Pokračovali  jsme  ve  spolupráci  s  Botanickou  zahradou 

hlavního města Prahy v Tróji, Zahradnictvím Jiřího Urnera, Okrasnou školkou, s. r. o. ve Svrkyni, nebo 

např. s  golfovým hřištěm Driving Range Císařská louka, s květinářstvími Flovers § Living, Hajdu Flowers 

Export,  s.  r.  o.,  Květiny  Noa,  Květiny  Non‐stop,  Květiny  V posteli.  Nově  jsme  pracovali  na  údržbě 

interiéru  hotelu Marriott  na  letišti  Václava  Havla.  Byla  navázána  spolupráce  s novými  květinovými 

prodejnami  v Praze  a  golfovým  hřištěm  Beroun  Golf  Club.  Pro  zajištění  odborné  praxe  byla  nově 

uzavřena smlouva se Školním statkem Středočeského kraje a Zahradnickým centrem Hornbach. 

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI A VÝSLEDCÍCH KONTROL 
 

Ve školním roce 2017/2018 nebyla prováděna inspekční činnost ČŠI a neproběhly další kontroly.  
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ZÁVĚREM 
 

Výchovně vzdělávací cíle a plány školního roku 2017/2018 jsou v souladu s koncepcí školy. Pedagogové 

se soustředili na kvalitní naplňování učebního plánu dle ŠVP, vytváření pozitivních vztahů na úrovni 

škola – učitel – žák – rodič, autoevaluaci pedagogické činnosti, zdůraznění komunikační složky ve výuce 

a na prohloubení spolupráce mezi žáky. 

V rámci  koncepce  školy  připravujeme  rozšíření  vzdělávací  nabídky  o  učební  obor  Prodavač  se 

zaměřením na zahradnická centra (Hornbach, Obi, Baumax, Bauhaus, Mountfield).  

Rozšířili  jsme  smluvní  pracoviště  pro  praktické  vyučování  o  nové  subjekty,  vzhledem  k tomu,  že 

stěžejním cílem školy je připravit odborníky pro praxi v širokém zahradnickém oboru. 

V materiálně  technické  oblasti  jsme  pokračovali  v modernizaci  v IT  techniky,  vybavováním  školy 

učebními pomůckami, zahradnickým nářadím a zahradní mechanizací. 

Začali jsme realizaci projektové činnosti. V tomto školním roce jsme realizovali projekt Inkluze – výzva 

č. 21, kde jsme v loňském roce podali žádost, která byla přijata. 

Připravujeme nový kurz pro pracovníky ve státní správě a údržbě zeleně „Zakládání a péče o vybrané 

vegetační prvky“ a kurz „Práce s motorovou pilou a křovinořezem“. 

Na konci června 2018 se uskutečnilo setkání vedení školy s rodiči a žáky budoucích prvních ročníků. 

Rozšířili jsme aktivity v oblasti multikulturní a environmentální výchovy. 

Činnost  školy  i  v  tomto  školním  roce  lze  hodnotit  kladně  jak  z hlediska  vzdělávání,  tak  především 

rozvojem materiálně technického vybavení školy. 

Škola hospodaří s finančními prostředky s vysokou hospodárností a efektivitou. 

Dlouhodobým cílem zůstává zkvalitňování vyučovacího procesu, rozšiřování spolupráce se sociálními 

partnery a prezentace školy. 

Činnost školy ve školním roce 2017/2018 lze hodnotit kladně, především z hlediska rozvoje školy, další 

vybavenosti, ale i hodnocení odborné veřejnosti a rodičů a zapojení do profesních svazů. 

 

 

Datum zpracování zprávy:                                                                  Datum projednání ve školské radě: 

          5. října 2018                                                                                                   9. října 2018 

 

 

Podpis ředitele školy a razítko: 

 

 

Zpracovali: Ing. Ivan Roušal, Ing. Vladimír Kotarba                                                                                                                 

                                                                                                                                                                     Příloha 1 
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 
 

              

Základní údaje o hospodaření školy za školní rok 2017/2018 
 
Výnosy                                                           Náklady 
 
Státní dotace    9 510 506,‐ Kč                   Náklady na mzdy                   6 300 789,‐ Kč 
 
Školné                   790 580,‐ Kč                   Odvody na sociální                1 787 133,‐ Kč 
                                                                        a zdravotní pojištění 
 
Ostatní výnosy     481 292,‐ Kč                   Ostatní náklady                      2 992 175,‐ Kč 
 
Výnosy celkem 10 782 378,‐ Kč                 Náklady celkem                   11 080 097,‐ Kč 
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STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ s.r.o. 

IČ: 03036600, se sídlem:  Veleslavínská 282/45, 160 00 Praha 6 

  místo poskytovaného vzdělávání:  Hloubětínská 78/26, 198 00 Praha 9 

tel: 267 910 144, mobil: 602 402 707 

www.zahradnickaskola.cz          email:  zahrad.skola@volny.cz 

 

 

 

                                           Zápis ze zasedání školské rady 

                         

Termín:  9. října 2018 

 

Přítomni:  JUDr. Lívia Kaněrová – za zřizovatele 

                   Ing. Eva Podroužková – za školu, předsedkyně Školské rady 

                  Jitka Jarošová  – za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků 

 

Program:  Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 a zpráva  

                   o hospodaření 

 

 

Zástupci školské rady byli seznámeni s výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2017/2018, 

zprávu projednali včetně přílohy o hospodaření. 

 

Zpráva byla ve všech bodech schválena. 

 

V Praze 9. října 2018 

 

 

JUDr. Lívia Kaněrová                           Ing. Eva Podroužková                             Jitka Jarošová 


