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 motto školy: 

 

„Připravovat žáky na dospělost a pracovní život tak, aby absolventi byli vybaveni potřebnými 

kompetencemi a takovou kvalifikací, která jim umožní dostát nejen nárokům moderního trhu 

práce, ale také nárokům běžného života“. 

mailto:souviz@zlinedu.cz


OBSAH 

1  CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ........................................................................................... 3 

1.1  Zřizovatel ................................................................................................................................................. 3 

1.2  Název školy ............................................................................................................................................. 3 

1.3  Součásti školy a její kapacity ................................................................................................................... 3 

1.5  Subjekty spolupracující se školou ........................................................................................................... 3 

2  PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ ...................................................................................................................... 4 

2.1  Druhy a typy škol a školských zařízení (stav k 30.9.2021) ..................................................................... 4 

2.2  Přehled vzdělávacích programů ............................................................................................................... 4 

2.3  Zhodnocení současného stavu školy ........................................................................................................ 4 

2.4  Zabezpečení odborné praxe (OV), pracoviště a počet umístěných žáků ................................................. 6 

2.5  Spolupráce s jinými školami a institucemi .............................................................................................. 8 

2.6  Mezinárodní spolupráce .......................................................................................................................... 8 

3  PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY ......................................................................................................... 8 

3.1  Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022 ................................................................................ 8 

3.2  Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022.......................................................................... 10 

4   DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ODBORNÝ ROZVOJ  

NEPEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKŮ .......................................................................................................... 11 

5  ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ................................................................................................................... 14 

5.1  Žáci přihlášení ke studiu pro školní rok 2021/2022 .............................................................................. 14 

6   NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ........................................................ 15 

7   VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ................................................................................................ 15 

7.1  Celkový prospěch žáků školy za 2. pololetí školního roku 2021/2022 ................................................. 15 

7.2  Hodnocení ukončení studia ................................................................................................................... 17 

7.3  Uplatnění absolventů na trhu práce, úspěšnost přijetí ke studiu na VOŠ, VŠ ....................................... 19 

7.4  Soutěže a přehlídky ve školním roce  2021/2022 .................................................................................. 20 

8   PREVENCE SOCIÁLNÉ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ .................................... 24 

9  VÝZNAMNÉ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY ŠKOLY ............................................................... 26 

10  PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ................................................................................................. 27 

10.1  Škola - autorizovaná právnická osoba ................................................................................................. 29 

11  SPOLUPRÁCE S FIRMAMI A PODNIKATELSKÝMI SUBJEKTY ......................................................... 29 

12  ÚDAJE O INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI .................................................................................. 32 

13  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2021 .............................................................................. 33 

14  ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY ....................................................................................................................... 35 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

3 

 

 

1  CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 
 

1.1  Zřizovatel 

- název    Zlínský kraj 

  adresa    Třída Tomáše Bati 21  

    761 90 Zlín                                       

- kontakty:   telefon: 577 043 701      

    ID DS scsbwku       

    www.kr-zlinsky.cz 

1.2  Název školy 

Střední škola oděvní a služeb Vizovice, Tyršova 874, Vizovice, 763 12, příspěvková organizace  

Certifikovaná institucí International Education Society, London s ratingem BBB   

„Vysoce erudovaná a profesionálně vedená instituce“. 

 

-  IČO 00837237 

-  DIČ CZ00837237    

-  IZO zařízení  600 014 487                  

-  datum zřízení školy:   1. ledna 1998 – sloučením Integrované střední školy služeb  

ve Vizovicích a Rodinné školy, Štefánikova 2, Zlín. 

 -  Datum zařazení do sítě:  1. 9. 2002, rozhodnutí o zařazení č.j. 28 377/01-21 

 -  Poslední aktualizace v síti:  14. 10. 2019 rozhodnutí č.j. 59 981/2019  

   

      -  Odloučená pracoviště:   767 01 Kroměříž, Kovářská 127 

     765 02 Otrokovice, náměstí 3.května 1571 

     755 01 Vsetín, Družstevní 1646 

     760 01 Zlín, Broučkova 292 

     760 05 Zlín, Středová 4786 

 

 -  Ředitelka školy   Mgr. Eva Solnařová      577 599 320                                                                                                           

 -  Statutární zástupce ředitelky,   Ing. Michala Fabianová  577 599 321 

 -  Zástupce ředitelky pro ekonomiku Mgr. Jolana Spisarová  577 599 330 

 -  Zástupce ředitelky pro OV  Mgr. Irena Papežíková  577 599 321 

 -  Zástupce ředitelky pro DM  Mgr. Pavlína Jurčáková  577 599 370 

     

 -  Asistentka ředitelky     Mgr. Andrea Polanská    577 599 311  

 -  Studijní referent           Lenka Jurková    577 599 311 

 -  ID datové schránky   Y5cxb7k      

 -  web     www.souviz.cz,  

      -  elektronická podatelna  souviz@souviz.cz  

           

1.3  Součásti školy a její kapacity              

Střední škola   kapacita 656 žáků IZO: 108 010 848          

Domov mládeže  kapacita 148 lůžek IZO: 110 030 117   

Školní jídelna   kapacita 500 jídel IZO: 110 030 125    

  

1.4  Informační zdroje            

www.souviz.cz             

Výroční zpráva            

Den otevřených dveří           

Prezentace středních škol ve Zlínském kraji – web“zkola“ Burza SŠ   

Informační tabule ve vestibulu školy 

www.mesto.vizovice.eu                

 

1.5  Subjekty spolupracující se školou           

Školská rada: od 1. 1. 2006, počet členů 6     

SRPŠ, z.s. při Střední škole oděvní a služeb Vizovice 

http://www.kr-zlinsky.cz/
http://www.souviz.zlinedu.cz/
mailto:souviz@zlinedu.cz
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2  PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 

 
2.1  Druhy a typy škol a školských zařízení (stav k 30.9.2021) 

 

Typ školy Počet tříd 

 

Počet žáků Počet žáků 

na třídu 

Přepočtený počet učitelů 

SŠ 18 428 23,78 39,995  

 

        

Typ 

školského zařízení 

Počet 

skupin 

Počet žáků Přepočtený počet  

pracovníků 

Počet žáků na vychovatele 

Školní jídelna  274 7  

Domov mládeže 6 160 6 26,66 

 

2.2  Přehled vzdělávacích programů 

 

 

Celkem:      429 

 

 
2.3  Zhodnocení současného stavu školy 

 

„Připravovat žáky na dospělost a pracovní život tak, aby absolventi byli vybaveni potřebnými kompetencemi 

a takovou kvalifikací, která jim umožní dostát nejen nárokům moderního trhu práce, ale také nárokům 

běžného života“. 

…je motto školy, které si přečte při vstupu do školy každý návštěvník.   

 

Střední škola oděvní a služeb Vizovice má v našem kraji více jak stoletou tradici. Fungování školy je z mnoha 

hledisek nepochybně velmi úspěšné, což lze doložit v řadě důležitých oblastí např. zájem uchazečů                               

o nabízené obory vzdělání, velmi dobrá spolupráce se sociálními partnery, uplatnění absolventů školy na trhu 

práce v Česku i v zahraničí, mezinárodní audit školy jako celku od IES London s uděleným ratingem: vysoce 

erudovaná a profesionálně vedená instituce aj.  

 

Mládí, krása, smích, účesy, líčení, krásné šaty, osvícená mola, odlesky fotoaparátů, aplaus, radost. Kosmetičky, 

kadeřnice, fotografové a krejčí. Bez nadsázky, to je naše škola krásy… 

   

Mladé generaci ukazujeme cestu k poznání a poznávání, cestu k odpovědnosti, ale i cestu k aktivnímu 

ovlivňování svého budoucího života. 

Jsme si vědomi, že škola je živý systém, na kterém musíme všichni společně spolupracovat. Permanentní je 

trpělivá a soustavná práce všech pracovníků školy a jejich snaha udržet nastavený trend výchovy 

a vzdělávání  a  přispět k dalšímu rozvoji školy a dalšímu zvyšování kvality ve vyučovaných službových oborech. 

To sebou přináší držet krok s novými technologiemi a materiály, stále se učit novým dovednostem a vybavovat 

žáky potřebnými kompetencemi, které jim umožní dostát nejen nárokům moderního trhu práce, ale také nárokům 

běžného života. Vše je podporováno dobrým klimatem, kvalitním materiálně technickým zabezpečením školy 

a intenzivní spoluprací s významnými firmami a jinými sociálními partnery.  

 

Vyučované obory  

ve školním roce 2020/2021 

Kód oboru 

(KKOV) 

Denní  studium 

Počet žáků  

k 30.9.2021 
Z toho dívek 

Ukončilo k 

30.9.2022 

Kadeřník  69-51-H/01 217 207 67 

Kosmetické služby 69-41-L/01 68 68 9 
Fotograf 34-56-L/01 77 63 16 

Vlasová kosmetika 69-41-L/52 36 35 18 

Krejčí 31-58-H/01 30 28 6 
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Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na kvalitní profesní přípravu žáků ve všech vyučovaných oborech; 

zejména na jejich vysokou odbornou úroveň a kvalitu, jazykovou vybavenost, technické myšlení, digitální 

mobilitu, schopnost flexibility, samostatnosti uvažování a správného rozhodování. 

 

Ve spolupráci se sociálními partnery jsme aktualizovali školní vzdělávací programy. Výuka byla doplněna 

o novinky zejména v technologiích, které byly zapracovány do jednotlivých ročníků.  Důraz byl opět kladen 

na vnitřní prožitek žáka, učení pozorně vnímat, analyzovat, hodnotit, zaujímat vlastní postoj a přehled, navrhovat 

alternativní postupy, rozvíjet vlastní styl práce apod.  

 

Škola průběžně hodnotí své výsledky a zabývá se jak cíli školy, tak také uplatněním a úspěchem absolventů 

na trhu práce, což nejlépe vypovídá o kvalitě výukového procesu. V tomto duchu je proto bohatě založena 

spolupráce školy se zástupci firem a odborníky z praxe. Proto se společná jednání vždy zaměřují na to, co je třeba 

ve vzdělávacích programech doplnit, nahradit, upravit a inovovat v souladu s potřebami trhu práce.  

 

Škola zajišťovala a podporovala rozvoj systému kvality v odborném vzdělávání a přípravě využíváním národních 

a evropských nástrojů, např. Národní soustavy kvalifikací (NSK), což pozitivně ovlivňuje přípravu žáků 

pro mezinárodní trh práce. 

Škola je také součástí funkčního systému dalšího vzdělávání, který umožní zejména těm, kteří již jednu 

kvalifikaci mají, v kterékoliv fázi profesního života si doplnit a nechat ověřit své dovednosti a získat novou 

kvalifikaci vhodnou anebo nutnou pro jejich další aktivní účast na trhu práce.  

 
 

Stále pracujeme na modernizaci informačního systému školy. Škola již dlouhodobě používá elektronickou třídní 

knihu, omlouvání žáků, zpracovávání a vedení veškeré školní dokumentace (třídní výkazy, výkazy práce 

zaměstnanců, žákovskou knížku, vzdělávání na dálku apod.)  

 

Zájem uchazečů o obory vzdělání vyučované na naší škole je stále velmi dobrý, každým rokem otevíráme 7 tříd 

prvních ročníků.  

 

Personální zabezpečení (pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci) školy jako celku je téměř neměnné. Ke změnám 

dochází pouze při odchodu na mateřskou dovolenou anebo při odchodu do starobního důchodu. 

 

V posledních 15 letech proběhly rekonstrukce budov školy, domova mládeže, tělocvičny, školní kotelny a školní 

kuchyně s jídelnou, hydroizolace spojovacího krčku mezi školou a DM aj. Kompletní rekonstrukce byla 

provedena také celé budovy “staré školy“, která slouží praktické přípravě žáků.   

Generální oprava schodiště před hlavním vstupem do budovy nové školy byla již zřizovatelem finančně 

podpořena, oprava bude provedena na podzim 2022.  

 

Postupně jsou prováděny modernizace vybavení provozoven odborného výcviku pro obory kadeřník, které jsou 

ve Zlíně na Jižních Svazích a Broučkově ulici, na Vsetíně, v Otrokovicích, Kroměříži a ve Vizovicích 

a provozovny kosmetiček rovněž ve Zlíně na Jižních Svazích, v Otrokovicích a ve Vizovicích. Byl také upraven 

pozemek za budovou školy, čímž se vyřešilo parkování vozidel zaměstnanců a zejména žáků školy. Celý 

pozemek školy byl řádně oplocen. 

 

Dlouhodobě také usilujeme o vybudování nového venkovního víceúčelového sportoviště, které by škole 

umožňovalo nejen kvalitní, ale hlavně bezpečné hodiny tělesné výuky, zejména atletiky a sportovních her. 

Doposud škola plní výukové osnovy se zaměření na atletiku na nevhodných místech v okolí školy, kde se 

vyskytuje i dopravní provoz. Z bezpečnostního hlediska je to v nepořádku a upozornila nás na to i kontrola ČŠI, 

ale bohužel jiné možnosti mimo tělocvičnu nemáme.  Již více jak 15 let se snažíme vyhledávat vhodné projekty, 

které by nám s realizací venkovního sportoviště pomohly, ale projekty se ve většině případech vůbec netýkají 

škol anebo mají nastavena kritéria tak, že na ně opět nedosáhneme.  

 

Image školy je nadále utvářena identitou školy a vnitřní kulturou, které jsou šířeny jak směrem dovnitř, tak 

směrem ven pomocí komunikačních kanálů. Všichni pracovníci školy se řídí společně vytvořeným kodexem. 

 

Lze konstatovat, že současný stav školy je stabilizovaný, a to z hlediska vzdělávacích programů i personálního 

obsazení školy. 
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2.4  Zabezpečení odborné praxe (OV), pracoviště a počet umístěných žáků  

      

Školní pracoviště       

763 12 Vizovice, Tyršova 874   Fotograf   76 žáků    

      Kosmetické služby 23 žáků    

      Kadeřník  36 žáků 

Krejčí   30 žáků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

767 01 Kroměříž, Kovářská 127  Kadeřník  23 žáků 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

765 02 Otrokovice, 3. května 1571  Kadeřník  32 žáků  

      Kosmetické služby 21 žáků 
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755 01 Vsetín, Družstevní 1646   Kadeřník  43 žáků   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760 01 Zlín, Broučkova 292   Kadeřník  35 žáků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760 05 Zlín, Středová 4786   Kadeřník   42 žáků 

Kosmetické služby   24 žáků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smluvní pracoviště soukromých firem: 

 

pro žáky oboru Fotograf                 

2. a 3.roč.  -  14denní odborná praxe   v měsíci duben - květen    

Vzhledem k tomu, že se kvůli  pademii covid -19 v minulém školním roce nekonala souvislá odborná praxe, bylo 

vyhověno požadavku žáků čtvrtého ročníku oboru Fotograf, a v měsíci říjnu se zúčastnili souvislé odborné praxe.  

   

pro žáky v oboru Kosmetické služby 

2.a 3. ročník – 14 denní odborná praxe   v měsíci duben - květen    
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pro žáky v oboru Vlasová kosmetika 

1. ročník – 14 denní odborná praxe   v měsíci  květen    

   

 

pro žáky oboru Kadeřník 

3.ročník – týdenní odborná praxe   v měsíci říjen – listopad 

 

pro žáky oboru Krejčí       

3.ročník – týdenní odborná praxe   konaná v měsíci říjen - listopad 

 

 

 

 

2.5  Spolupráce s jinými školami a institucemi 

 

Škola aktivně spolupracuje především se školami obdobného zaměření, ale také s řadou sdružení a profesních 

organizací. Je to např. Asociace vzdělávání dospělých Praha, Asociace kadeřníků a kosmetiček SŠ (AKAKOS) 

ČR (zástupkyně ředitelky školy je členkou rady asociace zodpovídající  za rozvoj oboru Kosmetické služby), 

Asociace kadeřníků a kosmetiček Praha, Unie Kosmetiček Pardubice, Komora fotografů Praha, Asociace 

textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ČR – člen rady apod.  

V rámci těchto sdružení se podílí na řešení příslušné odborné problematiky, jako je inovace studijních, učebních 

programů - tvorba RVP, ŠVP, odborné praxe žáků, mezinárodní spolupráce, spolupráce škol a firem,  

organizování vzdělávacích seminářů a odborných soutěží žáků, zavedení mistrovských zkoušek apod.  Všechny 

zúčastněné školy pokládáme spolupráci za velmi přínosnou a inspirující. 

V rámci projektu Erasmus byla v naší škole na stáži Stredná odborná škola beauty služieb Bratislava, stážovalo 

12 studentů (6 kosmetiček + 6 kadeřníků + 2 učitelky). 

               

2.6  Mezinárodní spolupráce 

 

Po několika letech mezinárodní spolupráce, která se ubírala směrem vedoucím ke zlepšení odborných dovedností 

a kompetencí, posílení jazykových dovedností a sociálních kompetencí, jsme se dále, tentokrát hodně také online 

formou, zaměřili na zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností prospěchově slabých žáků a  na 

problém předčasného odchodu žáků ze vzdělávání. Ve spolupráci s odbornými firmami z Česka a Slovenska jsme 

pro žáky připravili několik webinářů s odborníky zaměřené na motivaci uplatnění, posílení vůle, možnosti 

podnikání, ale i na procvičování a upevňování učiva.  

Další zajímavé výměnné akce zejména odborné spolupráce v oborech Fotograf, Kadeřník, Krejčí a Kosmetička 

jsme připravili se Střední odbornou školou Prešov a ZSOT Tarnów v Polsku.  

 

 

 

3  PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 
 

3.1  Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022 

      

Ve školním roce 2021/2022 zabezpečovalo chod školy 48 pedagogických pracovníků. Největším problémem je 

pro školu  stárnutí pedagogického sboru (průměrný věk pedagogického sboru je 51 let). 

Škola má vypracován Strategický plán rozvoje školy včetně řešení personálního zabezpečení školy nejen                       

v návaznosti na přirozenou obměnu pracovníků, ale i v souvislosti s případným poklesem počtu žáků 

(demografický pokles). Některá pedagogická místa bylo opět nutno zabezpečit zkrácenými nebo kombinovanými 

úvazky.  

 

Odborná i všeobecná kvalifikovanost pedagogů je na vysoké úrovni, proto je nezbytné udržet stávající lidský 

potenciál a maximálně podporovat jeho další růst.  

Permanentní nutností je přijímat stále nové poznatky, hodnotit je a využívat ve prospěch kvalitního 

pedagogického procesu včetně moderního přístupu ke vzdělávání. 
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Personální obsazení je třeba do budoucna řešit tak, aby zůstala zachována vysoká úroveň vzdělávacího procesu 

v teoretickém i praktickém vyučování a pružně reagovat na to, že mohou nastat „běžné změny“ související např. 

s předčasných odchodem do starobního důchodu, s nemocí apod. 

 

Mezilidské vztahy na pracovišti jsou velmi dobré. Je podporován prostor pro neformální výměnu názorů                        

i zkušeností, další vzdělávání i sebevzdělávání pedagogických pracovníků, týmovou spolupráci, podporu                    

na všech úrovních školy.  
 

 

Dle platónského pojmu areté – je ve škole podporován „komplex vlastností a schopností, které náležejí 

dobrému, ctnostnému, všeobecně zdatnému, správně jednajícímu a vědoucímu člověku“. 

 

 
 

 k datu 30. 6. 2022 

počet fyzických 

osob 

 

Interní pracovníci 48        46,995 

Externí pracovníci - - 

  

 

Ped. pracovníci 

- poř. číslo 
Pracovní zařazení, 

funkce 

Úvazek Kvalifikace  

(stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) 

Roků ped. 

praxe 

1 ředitelka Plný VŠ - Sp. ped. Psy, odb. kosmetika, 

funkční stud. I., II. 

43 

2 učitelka Plný VŠ - Čj, On 29 

3 učitelka Plný VŠ - Psy, Zdr, rekval. kosmetička 22 

4 učitelka 0,857 VŠ - Ma, Bi 38 

5 učitelka Plný VŠ - Ma, Zt, Fo, VŠ-vých. por. 23,5 

6 učitel Plný VŠ - TV, zeměpis 19 

7 učitelka 0,810 VŠ uměl., DPS 31,5 

8 učitel 0,429 SŠ - odborník z praxe - učitel 

odborných předmětů oboru fotograf 

14 

9 učitelka Plný VŠ - CH 7 

10 učitelka Plný VŠ - Čj, Dě 25,5 

11 učitel  Plný VŠ - VUT-ek,., DPS, Bc. - koor. ICT 20,5 

12 učitelka Plný VŠ - historie; DPS; učitelství AJ 14 

13 učitelka Plný VŠ - učitelství odborných předmětů 

oboru kadeřník 

24 

14 zástupce ředitelky TV Plný VŠ - VUT, DPS, rekval. kadeřník, fun. 

studium I 

23,5 

15 učitelka 0,857 VŠ - Čj, Nj 23 

16  D učitelka Plný VŠ - Bi,Tv 39 

17 učitelka Plný VŠ - učitelství odborných  předmětů 21 

18 učitelka 0,5 VŠ Bc.- odbor. praxe,  DPS 31,5 

19 učitelka Plný VŠ - Bi, Ch; rekval. kadeřník 24 

20 učitelka Plný VŠ - AJ,  DPS 27,5 

21 učitelka Plný VŠ - AJ 17,5 

22 učitelka 0,405 VŠ Bc - odbor. předměty obor fotograf, 

DPS 

23 

23 učitelka plný VŠ - AJ, EK 5 

24  učitelka plný VŠ – Dě. Čj  31 

25 učitelka 0,238 SV s MZ, DPS 2 

26 zástupce ředitele OV plný VŠ - Dě, Rj,Nj, výuční list kadeřník 33 

27 uov - fo 0,6  VŠ - BC., DPS 14,5 

28 uov - fo 0,6  VŠ - BC., DPS 23 
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29 uov - fo  0,6 SV s MZ, DPS 14 

30 uov - fo 0,6 SV s MZ, DPS 2 

31 uov - ko plný SV s MZ, DPS 33 

32 uov - ko plný SV s MZ, DPS 30,5                                               

33 uov - ko plný SV s MZ, DPS 25 

34 uov - ka plný VŠ - Bc., DPS 19 

35 uov - ka plný SV s MZ, DPS 29 

36 uov - ka plný SV s MZ, DPS 16 

37 uov - ka plný SV s MZ, DPS 26 

38 uov - ka plný SV s MZ, DPS 16 

39 uov - ka plný SV s MZ, DPS 12,5 

40 uov - ka plný SV s MZ, DPS 27,5 

41 uov - ka plný SV s MZ, DPS 13 

42 uov - ka plný SV s MZ, DPS 28 

43 uov - ka plný SV s MZ, DPS 24 

44 uov - ka plný SV s MZ, DPS 4 

45 uov - kj 0,5 VŠ - Bc.- odbor. praxe,  DPS 31,5 

46 uov - kj plný SV s MZ, DPS 12 

47  vychov.- zást.řed.DM plný VŠ - sociální pedagogika 36,5 

48 vychovatelka plný SV s MZ, DPS 5,5 

49 D vychovatelka plný SV s MZ, DPS 42,5 

50 vychovatelka plný SV s MZ, DPS 40 

51 vychovatelka plný SV s MZ, DPS   14 

52 vychovatelka plný VŠ – speciální pedagogika 7 

 

 

3.2  Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022 

 

 k datu 30. 6. 2022 

počet fyzických 

osob 

přepočtené  

stavy 

Interní pracovníci 30 28 

Externí pracovníci - - 

Ostatní pracovníci 

- poř.číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1 zástupce ředitele pro TER  plný VŠ – Mgr. 

2 hlavní účetní  plný VŠ - Ing. 

3 mzdová účetní, 

personalista 

 plný SV s MZ 

4 účetní  plný SV s MZ 

5 účetní     plný VŠ - Ing. 

6 asistentka ŘŠ  plný VŠ – Mgr. 

7 studijní referent  plný SV s MZ 

8 správce počítačové sítě  plný VŠ – Ing. 

9 technický pracovník  plný SV s VL 

10 tech. prac., správce budov   plný SV s VL 

11 technický pracovník   plný  SV s MZ 

12 provozář  plný SV s MZ 

13 kuchařka   plný SV s MZ 

14 kuchařka  plný SV s VL 

15 kuchařka  plný SV s VL 

16 kuchař  plný  SV s VL 

17 prac. obchod. provozu  plný SV s VL 

18 prac. obchod. provozu  plný SV s VL 
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19 dělnice prádelen a čistíren   plný SV s MZ 

20 dělnice prádelen a čistíren   plný SV s VL 

21 uklízečka  plný SV s VL 

22 uklízečka  plný SV s VL  

23 uklízečka  plný SV s VL 

24 uklízeč  plný SV s VL 

25 uklízečka  plný SV s VL 

26 uklízečka  plný SV s VL 

27 bezpečnostní pracovník   0,5 SV s MZ 

28 bezpečnostní pracovník  0,5 SV s MZ 

29 bezpečnostní pracovník  0,5 SV s MZ 

30 bezpečnostní pracovník  0,5 SV s VL 

 

4   DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ODBORNÝ ROZVOJ  

NEPEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKŮ  
 

Podařilo se udržet stávající lidský a intelektuální potenciál školy a podpořit jeho další růst včetně 

nepedagogických pracovníků.  

Všichni jsme si vědomi, že vzdělávací cíle školy v souladu s kurikulární reformou jsou splnitelné jen 

s připraveným, vzdělaným a nadále permanentně vzdělávaným týmem pedagogických pracovníků. 

Vyšší kvalita výuky byla prosazována dalším vzděláváním zkušených kolegů, jejichž dosavadní hodnotná práce 

mohla motivovat ostatní, a také zvyšováním vzdělávání všech ostatních pracovníků.  

Motivace ke vzdělávání v dospělém věku má dva základní zdroje; jednak socioekonomické požadavky, které 

jsou na člověka kladeny z vnějšku, a jednak vnitřní rysy individuální lidské povahy, jako je zvídavost, tvořivost 

nebo sebevzdělávání pro volný čas. První, socioekonomická souvisí s potřebou uspět v okolní konkurenci, druhá 

souvisí s potřebou uspět sám před sebou.  

 

Plán DVPP je vydán v souladu s §24 zákona 563/2004 sb., o pedagogických pracovnících a na základě vyhlášky 

č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Zahrnuje 

organizaci, plánovaný průběh a podmínky forem vzdělávání.  

Všichni víme, že učitelé patří k profesi, pro kterou je celoživotní vzdělávání naprosto nezbytné.                                    

Bez soustavného prohlubování odborných znalostí, zkušeností a zvyšování kvality jejich práce by systém 

vzdělávání nemohl efektivně fungovat.  
 

Ve školním roce 2021/2022 pokračovali učitelé v naplňování cílů DVPP, které byly stanoveny dříve a vlivem 

dlouhodobé pandemie nebyly dokončeny. Lze konstatovat, že nabídka DVPP se v tomto školním roce výrazně 

zlepšila, řada vzdělávacích agentur začala nabízet více vzdělávání také formou webinářů. Mezi pedagogy je 

o dálkovou formu vzdělávání velký zájem. 

Další sebevzdělávání pedagogů probíhalo také při tvorbě a aktualizaci školních skript, metodických                               

a učebních dokumentů, při projektové činnosti Šablony II. apod. 

 

K předávání zkušeností docházelo permanentně mezi teoretickým a praktickým vzděláváním. Spolupráce 

zaměřena na sledování vývoje v daném oboru vzdělávání včetně prosazování nových nestandartních výukových 

programů a metod, využívání výukové a informační technologie, jimiž je škola vybavena apod. Spolupracující 

odborné firmy připravily pro pedagogy i pro tento školní rok řadu vzdělávacích kurzů, školení, stáží a webinářů.  

 

Všichni pracovníci školy se pravidelně každým rokem zúčastňují semináře poskytnutí 1. pomoci, který nám tento 

rok zajistil smluvní lékař školy MUDr. Stanislav Remeš., dále školení BOZP a PO, GDPR aj.  

 

Podpora rozvoje nepedagogických pracovníků se v průběhu roku soustředila na školení související s jejich 

profesí a vykonávanou činností na pracovišti a dalším vzděláváním dle potřeby školy. Další vzdělávání probíhalo 

prezenčně i dálkovou formou častěji však formou webinářů. 

 

Vedoucí pracovníci školy se pravidelně zúčastňovali školení, seminářů i webinářů určených pro management 

škol souvisejících se změnami ve vzdělávání, aktuální školní legislativou a jejími změnami, změnami v zákoníku 

práce, občanském zákoníku, správním řízení, přijímacím řízení, hospodaření školy, BOZP a PO, GDPR ap. 
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Také vychovatelé v DM si na každý školní rok vypracovávají osobní plán dalšího vzdělávání a pokračují                             

v rozvíjení svých kompetencí v oblasti prevence rizikových jevů, v komunikačních dovednostech, digitální 

gramotnosti a oborových činnostech dle svého zaměření. Všechny vychovatelky absolvovaly v rámci projektu 

OPVVV šablony II  kurz inkluze pro vychovatele a zúčastňovaly se online webinářů.     

 

Ve šk. roce 2021/2022 bylo poskytnuto z přímých prostředků MŠMT využívaných na DVPP (včetně cestovného) 

32 357,-Kč. Současně byly k dalšímu vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků použity i 

provozní prostředky školy, a to ve výši 33 427,- Kč.  

Celkově vynaložené finanční prostředky na vzdělávací semináře tak dosáhly výše 65 785,-Kč.  

 

Uvedená částka je téměř o 5 000,- Kč nižší, než v předcházejícím školním roce 2020/2021. Oba předcházející 

školní roky byly ovlivněny koronavirovou pandemií. Během nich došlo ke snížení finančních prostředků 

použitých na vzdělávací semináře celkem o 28 tis. Kč.  

 
Pracovníci se účastnili také bezplatných seminářů realizovaných v rámci projektů EU a mnoha odborných 

seminářů spolupracujících firem. 

 

Přehled vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

Akce:  počet pracov. 

Všeobecné BOZP a PO 48 

 GDPR 48 

 Výuka tělesné výchovy a školská legislativa 1 

 Motivační setkání pro vyučující cizích jazyků – anglický jazyk  2 

 
Potravinová bezpečnost, jako klíčový faktor udržitelností  

do výuky ZŠ a SŠ.  
1 

 Šetrná spotřeba vody ve výuce ZŠ  a SŠ 1 

 KOSS školní maturitní komisař 2 

 Seminář pro předsedy zkušebních komisí 2 

 Odborný kosmetologický seminář - aktivní látky v kosmetice  2 

 Prevence předčasných odchodů ze škol 1 

  Sem. kariérové poradenství 1 

 Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro češtináře pokračující 1 

  Rizikové chování dětí a mládeže 1 

 Vedení třídnických hodin 3 

  Formativní hodnocení v praxi 26 

 Jak komunikovat se zákonnými zástupci žáků 35 

 Aktuální změny školské legislativy  

   

   

 Management Informační seminář k PZ 2 

  KOSS - seminář k MZ  2 

 Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 2 

 projekt Kompetence 4.0 1 

 Webinář –Šablony v době covidu 5 

  Alternativní zdroje financování ve školství 2 

  Novelizace školské legislativy 4 

 Vzdělávání dospělých – novinky u autorizovaných osob 2 

 Zákoník práce ve školství 1 

 AKAKOS – novinky ve vzdělávání kadeřnic a kosmetiček v ČR 3 

 Management školy v praxi 5 

   

   

Fotograf Workshop – Patrik Pšeja – feklamní fotografie 4 
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 Pracovní workshop s Robertem Vano 4 

 Workschop – Jan Skrášek – krajinářská fotografie 4 

 Czech press photo, Praha, odborná přednáška spojená s výstavou 2 

 Photo base, Praha, odborná přednáška spojená s výstavou 2 

     

 Kadeřník 

Odborný seminář firmy Vitality´s – barvení tónky , melírování 

technikou volné ruky 10 

  Pracovní workshop – výčesy na cvičných hlavách 10 

 Práce v Barbershopu - Dalibor Strouhal  10 

 Pracovní workshop – Primavera Anndorrana – barva, střih, melírování 10 

 Odborný seminář firmy Sirowa – nové přípravky Wela, Londa 10 

  Workshop – nové kadeřnické přípravky, moderní trendy, fima Brelil 8 

 Odborné školení – přípravky Echos Line 10 

   

Kosmetička Pracovní workshop – Mil cosmetics – Alginátové masky 3 

 Odborný seminář – řasa na řasu, nové technologické postupy 3 

 Pracovní workshop – teleangitronové ošetření s Olgou Kovářovou 3 

 Formativní hodnocení v praxi 3 

 Péče o pleť s Italskou kosmetikou OSAiNE 3 

    

 Krejčí Odborný seminář – uplatnění krejčovského řemesla v praxi 2 

  Módní trendy podzim – zima 22/23 1 

 Výstava 100 let Minervy, spojená s odbornými přednáškami, Brno 2 

 Valná hromada MMT Jihlava 1 

    

DM Webinář - Kurz inkluze pro vychovatele 6 

 Webinář - Online predátoři 6 

 Webinář - Kyberšikana a kybernetická agrese 6 

 Webinář - Kyberdítě 1 

 Webinář - Sportovní talent a motivace dětí 1 

 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga 6 

 Webinář - Rizika spojená s internetem 6 

 Celostátní konference pracovníků DMI 1 

 Agrese a agresivita u dětí a mládeže 1 

 Příčiny kázeňských přestupků a jejich praktické řešení  1 

 Samota dospívání – setkání zástupců DD 1 

   

 
Přehled odborného rozvoje nepedagogických pracovníků: 

 

Akce:  počet pracov. 

Všeobecné BOZP a PO 30 

 GDPR 30 

profi Účetnictví, majetek, pokladna, DPH , FKSP  3 

 Personalistika a lidské zdroje 3 

 Šetrná spotřeba vody ve výuce ZŠ  a SŠ 1 

 Cestovní náhrady 2 

 Novinky v účetnictví, DPH   3 

 Účtování majetku v PO 2 

 Školní stravování 2 

 Hygiena ve stravování 7 

 Uskladnění přípravků pleťové a vlasové kosmetiky 1 

 Školení topičů plynových kotelen 4 

   



 

14 

 

5  ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
 

 

5.1  Žáci přihlášení ke studiu pro školní rok 2021/2022 

 

Kód Název 
Délka 

studia 

Druh 

studia    

Počet                          

přihlášených 

Počet               

přijatých                

k 31.8.2022 

Odevzdali     

záp. lístek 

Počet 

odvolání 

31-58-H/01 Krejčí 3 DE 21 10 10 0 

34-56-L/01 Fotograf 4 DE 42 21 21 2 

69-51-H/01 Kadeřník 3 DE 142 72 72 36 

69-41-L/01 Kosmetické služby 4 DE 60 20 20 11 

69-51-H/01 Kadeřník 1 ZDE 1 - - - 

69-41-L/52 Vlasový 

specialista 

2 NS 35 17 - 2 

Celkem    301 140 123 51 

 

Autoremedurou bylo přijato ke studiu 31 žáků.  

  

V přijímacím řízení do oborů s maturitní zkouškou konali všichni uchazeči jednotnou přijímací zkoušku 

z českého jazyka a matematiky. 

Výsledky použila škola jako jedno z kritérií přijetí uchazečů ke vzdělávání.  

Dalšími kritérii bylo – hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.  

Jednotlivá kola přijímacího řízení byla vyhlášena ředitelkou školy způsobem stanoveným právními předpisy.   

 

V rámci přijímacího řízení podalo přihlášku ke studiu celkem 301 uchazečů, přijato ke studiu bylo  

k 31. 8. 2022 140 žáků.  

 
Přijímací řízení pro 3leté učební obory 69-51-H/01 Kadeřník a 31-58-H/01 Krejčí proběhlo formou výběrového 

řízení na základě kritérií a nejvýše dosaženého bodového ohodnocení za průměrný prospěch ve sledovaných 

vysvědčeních na základní škole. 

 

Evaluací bylo opětovně zjištěno, že zájemce o studium výše uvedených oborů nejvíce ovlivnily dny otevřených 

dveří s možností vyzkoušet si daný obor v praxi, sociální sítě včetně webu a názorů stávajících žáků a rodičů 

školy a billboardy rozmístěné po Zlínském kraji  

Tak jako v minulém školním roce, i letos bylo velké procento, zvláště rodičů uchazečů, ovlivněno 

spolupracujícími firmami, které se prezentovaly na dnech otevřených dveří, ale  také na sociálních sítích a webu 

školy a zároveň nabízely atraktivní uplatnění pro absolventy. 
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6   NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 

 
Cíle ŠVP jsou naplňovány napříč všemi obory a předměty včetně plnění průřezových témat. 

Vychází z cílů středního odborného vzdělávání a klíčových kompetencí zakotvených v RVP pro jednotlivé obory 

vzdělání a z koncepce, která vznikla na naší škole snahou o inovaci pedagogického procesu a života školy. 

Záměrem vzdělávání je připravit absolventa na úspěšný, smysluplný a zodpovědný osobní, občanský a pracovní 

život v podmínkách modernizujícího se světa. 

 

V programech reagujeme na požadavky na absolventy školy z hlediska uplatnění na trhu práce, proto jsou do nich 

zahrnuty i nároky ze strany sociálních partnerů, zejména odborných firem. 

 

Klademe důraz na samostatnost, informovanost, komunikaci, všeobecný přehled, odborné znalosti a dovednosti 

a zároveň i pozitivní motivaci k celoživotnímu vzdělávání. 

 

Škole se daří vychovávat a vzdělávat žáky tak, aby se jim dostalo kvalitní a kvalifikované péče v podnětném 

a zároveň bezpečném prostředí. Vzdělání směřuje ke zvýšení kvality a účinnosti odborného vzdělávání, ale také 

k vyšší adaptabilitě žáků na nové podmínky, k jejich schopnostem tvořivě do těchto podmínek zasahovat. 

 

Lze konstatovat, že naplňování cílů školních vzdělávacích programů se škole daří u všech vzdělávacích oborů. 

 

 

 

7   VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 

 
7.1  Celkový prospěch žáků školy za 2. pololetí školního roku 2021/2022  

 

 Počet žáků 

 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo neprospělo Hodnoceno 

v náhradním 

termínu 

Střední škola 418 48 360 9 0 
 

Průměrný prospěch za 1. pololetí: 2,053 

Průměrný prospěch za 2. pololetí: 2,084 

 
Komentář analyzující vzdělávání a prospěch žáků: 

 

Vzhledem k pandemii Covid 19 v předchozích letech, se  1. pololetí vyučující zaměřili na doplnění učiva 

a především na jeho upevnění.  Toto se dělo především v oborových předmětech a maturitních předmětech. 

Současně, bohužel, v době listopad – prosinec docházelo k přechodu řady tříd na distanční výuku z důvodu 

nařízení karantény. Celá situace vyvrcholila v lednu. Pro maximální zachování prezenční výuky část tříd 

přecházela na hybridní výuku. Po jarních prázdninách, tedy od 14.02.2022 dochází k postupnému uklidňování 

situace a výuka již běžela prezenčním způsobem.  

Distanční výuka, v době karantény tříd, probíhala prostřednictvím MS Teams. Žáci povětšinou pracovali 

spolehlivě, s formou práce nebyl problém, bylo vidět, že ji mají zajetou. K žákům, kteří se dostali do tíživé 

situace, nemohli se připojovat k DV, přistupovali učitelé individuálně, situaci řešili se zákon. zástupci.  

Prostředí MS Teams bylo dále využíváno i k vedení hybridní výuky či v rámci individuálních konzultací.  

V průběhu celého školního roku fungovalo ve škole doučování a to jednak v rámci projektu OP VVV Šablony 

pro SŠ II a také v rámci Národního plánu obnovy. I díky této podpoře většina žáků zvládla učivo a byly splněny 

cíle ŠVP.  

 

V březnu nastoupila do školy žákyně z Ukrajiny. Vzhledem k neznalosti jazyka, byla uvolněna z všeobecných 

předmětů. U žákyně probíhalo doučování z ČJ, zaměřené na zvládání běžných situací. Žákyně ve výuce z počátku 

používala zařízení na simultánní tlumočení (vše slyší v ukrajinštině, ale snaží se odpovídat česky), později přešla 

na běžnou komunikaci. Ke konci roku žákyně obstojně komunikuje v češtině, nezvládá ale psaný text. Byla 

hodnocena jen z OV, ostatní odborné předměty uzavírala přezkoušením až na koci srpna. Aklimatizace žákyně 

proběhla dobře, především díky velmi pěkného přijetí ze strany třídy, do které byla zařazena včetně vyučujících. 
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V průběhu celého školního roku se v rámci epidemiologických opatření uskutečnila řada akcí: 

V rámci projektu Spolu po covidu měli možnost žáci 1. a 2. ročníku učebních oborů absolvovat zdarma tří denní 

pobytový program. Oba pobyty byly velmi úspěšné, kladně hodnoceny jak ze strany žáků, tak i učitelů. Především 

na žácích 2. ročníků byla vidět absence vzájemné komunikace. Žáci velmi rychle obnovili zpřetrhané vazby, 

intenzivně spolupracovali mezi sebou i s vyučujícími.  

V březnu proběhl lyžařský výcvikový kurz, a to hned ve dvou termínech. Možnost účasti měli i žáci druhých 

ročníků, kteří se v loňském roce nemohli z důvodu proti epidemiologických opatření účastnit. 

Ke konci školního roku se začali u řady žáků projevovat ekonomické potíže. Z tohoto důvodu byl upraven 

sportovně turistický kurz, který se konal pouze v okolí školy a žákům tak odpadly výdaje na ubytování.  

 

Opětovně častým důvodem neúspěchu byla zejména nízká čtenářská gramotnost žáků, ale také problematické 

domácí prostředí. Hodně žáků stále neumí pracovat s textem, nerozumí obsahu sdělení apod. Výuka vyžaduje 

častý individuální přístup napříč předměty vzdělávání. 

Situace byla projednána na poradě vedení školy, klasifikační poradě a na schůzkách předmětových komisí.  

V dalším školním roce bude práce s žáky a její výsledky dále průběžně monitorovány a vyhodnocovány.  

 

Žákům s vyšším stupněm PO byla věnována individuální péče a byly pro ně zpracovány individuální vzdělávací 

plány dle pokynů PPP.  U žáků s vývojovými poruchami učení bylo na základě vyšetření PPP a SPC postupováno 

podle metodických pokynů pro tyto žáky.   

 

Závěrem lze konstatovat, že trpělivá a soustavná práce všech aktérů vzdělávání, snaha o co nejlepší klima, 

kvalitní materiálně technické vybavení školy, intenzivní spolupráce s rodiči, ale i s odbornými firmami, 

promyšlené a cílené organizování vyučovací hodiny, efektivita výuky včetně formativního hodnocení 

a dodržování nastavených kritérií hodnocení žáků přináší své ovoce. 

 
 

Výchovná opatření v průběhu školního roku  2021/2022 

Snížené stupně z chování: 

2. stupeň chování   1 

3. studeň chování   3 

 

Důtka ředitelky školy:      10 

Důtka třídního učitele:    12 

Podmíněné vyloučení:   3 

Vyloučení ze školy:   0 

 

Pochvala ředitele školy:   20 

Pochvala třídního učitele:   137 

 

Neomluvené hodiny žáků ve školním roce 2021/2022 

 

 Počet hodin 

1. pololetí 188 

2. pololetí 296 

za školní rok 484 

V tomto školním roce došlo k navýšení neomluvené absence. Důvodem je především velké množství 

zameškaných hodin u dvou žákyň (v součtu 176 hodin). 
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Údaje o integrovaných žácích 

 

Žáci k 30.9.2021 

s PO 1.st 4 

s PO 2.st 27 

s PO 3.st 2 

 

Ukončilo / přerušilo studium v průběhu školního roku  -  12/4 žáků            

Přestup v rámci ročníků ve školním roce do naší školy  -  12 žáků            

Přijatí žáci do vyššího ročníku na základě rozhodnutí ředitelky školy  -  2 žáků   

   

 

7.2  Hodnocení ukončení studia 

 

7.2.1  Maturitní zkoušky   

 

Denní studium Počet žáků 
Prospělo 

s vyzn. 
Prospělo Neprospělo 

Omluveno z dílčích 

zkoušek 

Jaro 2022  

v řádném termínu 
43 6 15 13 9 

Jaro 2022  

v opravném termínu 
4 0 1 3 0 

Podzim 2022 

v řádném termínu 
4 0 0 2 2 

Podzim 2022 

v opravném a 

náhradním termínu 

15 0 10 5 0 

 

Ve školním roce 2021/2022 proběhly v souladu s aktuální školskou legislativou.  

Maturitní zkouška se opětovně skládala ze dvou částí, části společné a části profilové. V obou částech si mohli 

žáci k povinným maturitním zkouškám přidat až dvě další nepovinné zkoušky.  

 

Žáci s určitým zdravotním znevýhodněním si jako každý rok mohli požádat o tzv. přiznané uzpůsobení podmínek 

konání maturitní zkoušky.  

Žáci měli k dispozici z centrálního systému volně přístupné vzorové testy, které mohli pro přípravu k maturitní 

zkoušce taktéž využívat. 

 

V profilové části maturitní zkoušky žáci všech oborů skládali zkoušku ze dvou odborných předmětů. Ústním 

maturitním zkouškám předcházela ještě maturitní profilová zkouška písemná a praktická.  

V profilové části maturitní zkoušky, zejména u odborných předmětů, někteří žáci dokázali využít nadstandartní 

znalosti získané v průběhu studia na odborných stážích a exkurzích, ale také na odborných soutěžích.  
 

Znovu se potvrdilo, že žáci se více soustřeďují na svou odbornost a zručnost, na to co jim jde a co je baví. 

Všeobecně vzdělávací předměty se často učí bez většího zájmu. Přesto je nutné konstatovat, že v tomto školním 

roce byla většina maturantů velmi dobře připravena do všech maturitních předmětů. Svými výsledky nás mile  

překvapili i někteří slabší žáci.  

 

U praktických maturit, dle odborníka z praxe, většina žáků přímo excelovala, bylo příjemné vidět jejich 

samostatnost včetně vědomostí a předvedených dovedností. 

 

Studium žáků bylo posíleno širší nabídkou nepovinných předmětů a seminářů souvisejících s přípravou na MZ.  

Řada žáků využila doučování ve stěžejních předmětech, které probíhalo v rámci projektu Šablony pro SŠ II.  

 

Všichni zákonní zástupci včetně žáků posledních ročníků maturitních a učňovských, měli mimořádnou schůzku 

s vedením školy, kde se dozvěděli vše, co se týká maturitní anebo závěrečné zkoušky včetně požadavků, 
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povinností, hodnocení apod. Navíc byla všem žákům poslána i celá prezentace k maturitním a závěrečným 

zkouškám a termíny s možností dalších online setkání s třídním učitelem nebo vedením školy. 

 

 

                                    
 

 

7.2.2  Závěrečné zkoušky 

 

Denní studium Počet žáků 

 

Prospělo 

s vyzn. 

Prospělo Neprospělo Náhradní termíny 

Jaro 2022 70 15 54 1  3 

Podzim 2022 

opravný termín 
1 - 1 - - 

Podzim 2022 

náhradní termín 
2 - 2 - - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Závěrečné zkoušky v oboru vzdělání Kadeřník i Krejčí se uskutečnily dle celostátního jednotného zadání.  
Závěrečná zkouška se skládala ze tří částí: písemné, praktické a ústní. U všech částí ZZ byl přítomen odborník 

z praxe. Součástí praktické zkoušky byla i samostatná odborná práce, kterou žáci odevzdávali písemně 

zpracovanou, vytištěnou a svázanou v polovině dubna 2022. 

Výkony žáků u oboru kadeřník a krejčí byly mírně horší než předchozí školní rok. Někteří žáci byli připraveni 

velmi svědomitě, někteří méně. U praktické zkoušky byla na výkonu žáků poznat skoro dvouletá distanční výuka. 

Žáci nebyli tak zruční a  ke  zkoušce využívali opravdu všechen daný čas.  U ústní části dokázali  žáci jednoznačně 

propojit teoretické znalosti s praktickými, včetně dobrých vyjadřovacích schopností. Hodnocení a statistika 

známek odpovídá úrovni, které žáci dosahovali v průběhu studia. 
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7.3  Uplatnění absolventů na trhu práce, úspěšnost přijetí ke studiu na VOŠ, VŠ 

 
Zájemcům o obory vzdělání vyučované na naší škole, poskytujeme informace po celý školní rok. Uchazeči tak 

získávají podrobná sdělení o škole, požadavcích a náročnosti vybraného oboru, spolupráci s odbornými firmami, 

možnostmi stáží i praxe žáků v tuzemsku i v zahraničí. Tímto umožňujeme uchazečům i jejich rodičům 

kvalifikované rozhodnutí o volbě oboru a rovněž určitým způsobem nastavujeme vzájemné očekávání i způsob 

následné komunikace školy s uchazeči, žáky a rodiči. Jsme přesvědčeni, že komunikace školy s rodiči a žáky již 

před nástupem ke vzdělávání je důležitým prvkem prevence nejen předčasných odchodů ze školy, ale také 

motivovaného vzdělávání a dobrého uplatnění absolventa školy na trhu práce. 

 

Aktualizovaný přehled nezaměstnanosti našich absolventů každého čtvrt roku nám předávají z jednotlivých 

regionů Úřady práce. Těší nás, že opravdu převážná většina z nich má na trhu práce uplatnění (k 20. 8. 2022 bylo 

na ÚP 9 kadeřníků, 3 kosmetičky, 1 krejčová).   
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Dobrá spolupráce školy s různými odbornými firmami vede také k tomu, že i letos si z řad našich absolventů 

vybraly své nové spolupracovníky. 

  

Více jak čtvrtina absolventů školy s výučním listem si podala přihlášky na nástavbové obory vzdělání středních 

škol zaměřených k získání úplného středního vzdělání s maturitní zkouškou.  

Z celkového počtu maturujících žáků si 11 z nich podalo přihlášky ke studiu na VŠ. Ke studiu bylo přijato                

5 žáků z oboru fotograf a 2 žákyně z oboru kosmetické služby a 2 žáci z nástavbového studia Vlasový specialista. 

Zájem byl o studium na TF UTB Zlín v bakalářském programu Kosmetika a technologie výroby kosmetických 

a hygienických přípravků, dále na UTB Zlín – v bakalářském programu Sociální pedagogika, u fotografů -

o studium na Ostravské univerzitě - obor Fotografie a obor filmová režie a na PF MU Brno – učitelství odborné 

praxe. 

 

 
 

Škola je od roku 2009 Certifikovanou institucí International Education Society, London. Na jaře 2022 prošla 

celá škola opětovným auditem a zvýšila svůj rating na BB+ „Vysoce erudovaná a profesionálně vedená 

instituce“.  Někteří absolventi si požádali o vydání certifikátu IES v několika světových jazycích, který jim 

umožní jednodušší a mnohdy i přednostní uplatnění se na trhu práce s platností na celém světě. 

Tento certifikát dokladuje úroveň školy a tvoří tak s maturitním vysvědčením nebo s výučním listem ucelenou 

dokumentaci pro budoucího zaměstnavatele. Certifikát je uplatnitelný na domácím i zahraničním trhu práce, 

přesně specifikuje profil absolventa, informuje o náplni studia a o konkrétních odborných znalostech                               

a dovednostech držitele certfikátu.  Certifikát je každému srozumitelný, protože je standartně vydáván v češtině 

a angličtině. Každý certifikát je z důvodu ochrany před paděláním opatřen ochrannými prvky, tzn. pečetí se 

zlatoražbou a hologramem. Navíc identitu certifikátu a jeho vlastnictví konkrétní osobou si může každý 

zaměstnavatel okamžitě zkontrolovat prostřednictvím internetu, a to zadáním identifikačního kódu.  
 

Dalším dokladem o úspěšném absolvování studia, který každoročně získávají žáci všech oborů vzdělávání je 

Europass. Jedná se o dodatek k maturitnímu vysvědčení nebo výučnímu listu, který obsahuje mimo jiné 

informace o dosaženém stupni vzdělání podle stupnice EQF (Evropského rámce kvalifikací) a mezinárodní 

klasifikace ISCED.  
                   

  

7.4  Soutěže a přehlídky ve školním roce  2021/2022  
 

 

Jednotlivé předmětové komise již tradičně pořádají třídní a školní kola soutěží, kterých se zúčastňuje velká 

většina žáků. Nejlepší žáci následně reprezentují školu ve vyšších kolech soutěží.  

 

ČJL  

Škoní soutěže:   recitační soutěž Vánoční růže ve všech třídách 

Mezinárod soutěž:  Literární soutěž nadace Jana Pivečky – 3. místo v kategorii Poezie na volné téma 
 

MA  

Škoní soutěže:   Školní matematická soutěž tříd mezi sebou 
 

AJ 

Školní soutěže:  konverzace na dané téma ve všech třídách 

    Konverzace na vybrané téma – soutěž tříd 
 

VV 

Mezinárodní projekt:  výtvarná soutěž – ztvárnění představy o Evropě 2050 – postupující práce 
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ICT 

Krajská soutěž:  bezpečný internet – ocenění v kategorii SŠ 

 

 
 

Výsledky odborných soutěží ve školním roce 2021/2022 

 

Některé celostátní a mezinárodní odborné soutěže byly vzhledem k pandemické situaci zrušeny. Soutěže, které 

se uskutečnily, proběhly většinou on-line formou.  Žáci se zúčastnili těchto soutěží s výsledkem: 

 

Celostátní soutěž Samostatných odborných prací učňů   

1. místo - obor krejčí 

 

CESOFOTO Jihlava, celostátní soutěž studentů oboru Fotograf 

 1.místo – téma Volná tvorba, název „Doma“ 

 

3. místo – téma Volná tvorba, název „Lví odpočinek“ 

 

4. místo – téma Volná tvorba, název „Klesání z výšin“ 

  

4. místo – téma Poezie ve fotografii, název „Loutka“  

 

Fotografická soutěž společnosti CANON, Akademie focení, CANON ZOOM 

 1. místo  - název „Pelikáni“   

       

Celostátní soutěž PHOTOCONTEST projektu PHOTOBASE 

1. místo  - název  „Mlha“ 

2. místo  - název „Architektura“ 
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Mezinárodní fotografická oborová soutěž žáků středních škol „Fotografie 2022“ 

1. ročník 

2. místo – téma Obraz krajiny, název „Green“ 

 

2. ročník 

1. místo – téma Lokální tradice, název „Smrtka“ 

2. místo – téma Lokální tradice, název „Čerti“ 

3. místo – téma Symetrie, název „Vzhůru do patra“ 

 

3. ročník 

2. místo – téma Grafický portrét, název „Loutka“ 

 

4. ročník 

1. místo – téma Kapka vody, název Pružinka“ 

2. místo – téma Tělo, Název „Duna“ 

2. místo – téma Tělo, název „12 buchet“ 

3. místo – téma Kapka vody, název „Makovice“ 

 

 

Ve školním roce 2021/22 proběhla na škole i školní kola soutěží v odborných dovednostech žáků oboru 

kadeřník, krejčí, kosmetické služby i fotograf 

 

Obor krejčí    

1.ročník - dámská sukně 

2. ročník -  košile nebo halenka 

3. ročník – dámský kabát 

 

Obor kosmetické služby    

1.- 4.ročník - Dekorativní líčení na téma „Duhový make-up“ 

 

Obor kadeřník 

1.-3.ročník - pánská kategorie – téma „Módní střih s ofinou“ 

1.-3.ročník Dámská kategorie - téma  „Fantastická Amazonie“ 

1.-3.ročník Účes na cvičné hlavě – téma „Účesy panovnic inspirované tvorbou Shamuratova Farrukha“ 

 

Obor fotograf 

1.ročník  – téma Krajina, Volné téma 

2.ročník – téma Lokální tradice, Symetrie 

3.ročník – téma Grafický portrét, Sklo 

4.ročník – téma Kapka vody, Tělo 
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8   PREVENCE SOCIÁLNÉ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ  
 
Ve školním roce 2021/2022 pokračovalo školní poradenské pracoviště v nastavené koncepci činnosti:  

•  výchovné poradenství zahrnující i kariérové poradenství,  

•  poradenství v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

Všechny pracovnice poradenského týmu splňují kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností. 

 

Prioritami školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů bylo a stále je udržení a budování pozitivního 

klimatu školy, zdravých vztahů mezi žáky navzájem a mezi žáky a učiteli i ostatními pracovníky, kvalitní 

komunikace s rodiči a veřejností, prevence šikany, prevence závislosti na nikotinu, alkoholu a jiných drogách, 

vytváření zdravého sebevědomí žáka a zlepšení jeho komunikačních schopností. 

Minimální preventivní program školy vychází z předpokladu, že prevence sociálně patologických jevů musí být 

dlouhodobá, založená na otevřenosti, komunikaci a vzájemném naslouchání, na inspiraci dobrým příkladem 

a dobrou praxí. Na tom, že negativním jevům můžeme nejlépe předcházet takovým systémem aktivit, do nichž 

je zapojena nejlépe celá škola včetně pracovníků školy. Proto ve školním roce 2021/2022 byla plánována činnost 

školy v oblasti prevence opět bohatě.  

Součástí minimálního preventivního programu je vždy Krizový plán a Program proti šikanování. V této oblasti 

škola neustále hledá vhodné aktivity, metody a cesty práce s mladou generací. Za jednu z důležitých aktivit 

v oblasti prevence nežádoucích sociálně patologických jevů pokládá škola realizaci adaptačního pobytu žáků 

1. ročníků. S organizací škole pomáhá smluvní organizace, která s žáky provádí bohatý program, motivuje žáky 

k týmové spolupráci, soudržnosti kolektivu, pozitivnímu naladění ke studiu, podporuje zdravé klima třídy, 

procvičuje s nimi potřebné sociální kompetence apod. Po skončení organizace zpracuje výsledná hodnocení 

každé třídy, která v dané míře pomůže třídnímu učiteli se v nových žácích lépe vyznat, najít si k nim tu správnou 

cestu, popřípadě včas řešit nežádoucí vzniklé situace aj. 
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Snahou školy bylo optimalizovat podmínky přechodu žáků ze ZŠ do středoškolského prostředí, usnadnit tak 

jejich adaptaci a vytvářet struktury třídního kolektivu V průběhu školního roku byla ve spolupráci s rodinou, 

třídními učiteli a vychovatelkami na DM žákům poskytována preventivní i aktuální pomoc se vzdělávacími 

a výchovnými problémy. Individuální péče byla věnována žákům s osobnostními, rodinnými a sociálními 

problémy. Byla poskytována koncepční a metodická pomoc při realizaci programu prevence SPJ a byla 

zabezpečována prezenční i online komunikace s rodiči, žáky, pedagogy i vedením školy.  

 

Plánované aktivity, byly zacíleny do oblasti dobrých lidských vztahů, sounáležitosti, sociálního cítění, prevenci 

proti nežádoucím jevům, zdravého životního stylu a pomoci potřebným. Vhodně tak doplňovaly vzdělávací 

proces včetně utváření zdravého a příjemného klimatu celé naší školy. Byly připravovány v součinnosti 

s výchovnou poradkyní, koordinátorkou EVVO a samozřejmě všemi pedagogickými pracovníky.  

 

Vydařenými celodenními akcemi byly sportovní dny a dny k podpoře zdraví. Tyto celodenní akce sklidily u žáků 

velký úspěch. Žáci aktivně vyjadřovali své názory, postoje i své zkušenosti, hlavně z doby covidu a uzavření 

škol.  

Potenciál vzniku rizikových jevů na škole permanentně potlačujeme uvážlivým a erudovaným přístupem 

k žákům nejenom ve vyučovacím procesu, ale také ve všech dalších školních a mimoškolních aktivitách. Všichni 

pedagogové důsledně pracují s dynamikou jednotlivých třídních kolektivů, vycházejících z vyhodnocení 

sledovaných jevů a potenciálu vzniku nežádoucích sociálních jevů a společně hledají cesty, jak tento potenciál 

využít ku prospěchu a minimalizovat jeho případné nežádoucí dopady. 

 

Kvalitní zázemí se snaží svým žákům vytvářet také domov mládeže. Poskytuje jim podporu při vytváření 

studijních návyků při přípravě do vyučování a při jejich seberealizaci v zájmových činnostech v době osobního 

volna. Smysluplné trávení volného času patří ke zdravému životnímu stylu, bohatý a smysluplně trávený volný 

čas zvyšuje kvalitu života žáků a projevuje se v jejich chování. Zájmové aktivity ve volném čase v domově 

mládeže přispívají k utváření pozitivních mezilidských vztahů, podporují zdravý tělesný a duševní vývoj žáků 

a rozvíjí všechny stránky jejich osobnosti. 

Ve školním roce 2021/2022 muselo být se žáky řešeno 9 přestupků proti řádu DM. V šesti případech se jednalo 

o kouření cigaret na pokoji, 2x požívání alkoholických nápojů na vycházkách a v jednom případě to byl 

opakovaný pozdní příchod z vycházek. Za všechny tyto přestupky byly žákům uloženy důtky ředitelky školy. 

Jen ojediněle byly domluvou řešeny případy vulgárního vyjadřování a rušení nočního nebo studijního klidu 

hlasitým chováním některých žáků. V domově mládeže nemají negativní tendence v chování žáků své místo 

a vždy jsou důsledně potírány a řešeny v součinnosti se zákonnými zástupci ubytovaných žáků a vedením školy. 

V ČR narůstá počet psychických obtíží u mladé generace, dochází k nárůstu úzkosti, depresivních příznaků, 

sebepoškozování, poruch příjmu potravy i sebevražedného jednání.  

Také mnoho našich žáků se necítí po psychické stránce dobře, může to být způsobeno dopady z rodiny 

plynoucími z psychické nepohody rodičů, ohrožením základních životních jistot v důsledku nemoci Covid, nebo 

stresem z návratu do kolektivu po dlouhé distanční výuce.  Všichni pedagogičtí pracovníci školy i DM se těmto 

žákům snaží individuálním přístupem poskytovat podporu a pomoc dle svých možností, protože přístup 

ke kvalitní pomoci v psychické nemoci je omezený, psychologické poradny jsou přehlcené a čekací doby dlouhé.  
 

Ve škole je stále závažným problémem záškoláctví a vulgarismus žáků. Častěji také někteří rodiče nezletilých 

žáků, kteří nepřítomnost svých dětí ve škole (o které vůbec neví) omlouvají s vědomím, že před školou kryjí 

jejich nevhodné chování a jednání. Objevují se také zvýšené případy, kdy žáci řeší osobní důvody nepřítomností 

ve škole s prokázanou neomluvenou absencí. Škola k těmto případům přistupovala individuálně s přihlédnutím 

k okolnostem k jevu vedoucím a k účinnosti daného opatření pro daného žáka.  
 

Činnost výchovné poradkyně vycházela z ročního plánu výchovného poradenství. Zaměřovala se především 

na mapování a pomoc neprospívajícím žákům, žákům se SVP, tvorbu individuálních plánů vzdělávání, výchovné 

a výukové potíže, spolupráci s vyučujícími i zákonnými zástupci žáků. Pravidelně zajišťovala informace 

a materiály týkající se kariérového poradenství – nástavbové studium, VOŠ a VŠ (prezenční i online besedy, 

instruktáže, individuální konzultace, návštěvy Veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus, prostřednictvím 

internetu a studijních materiálů zasílaných pravidelně fakultami VŠ). Ve spolupráci s ÚP podávala informace 

v oblasti poradenství pro budoucí uchazeče o práci.  

 

Školní metodička prevence koordinovala tvorbu a realizaci preventivního programu školy a metodicky vedla také 

činnosti pedagogických pracovníků. Úzce spolupracovala s vedením školy, s krajskou metodičkou SPJ, KPPP aj. 
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9  VÝZNAMNÉ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY ŠKOLY 
 

• Zpracování odborných žákovských projektů u všech vyučovaných oborů 

 

• Účast na krajské akci Senior Cup Luhačovice – vytvořen fotokoutek za účelem pořízení fotografií seniorů. 

 

• Pracovní workshop pro žáky 2.a 3.ročníku - Řasa na řasu, odborné školení pro žáky 4.ročníku s názvem 

Alginátové masky 

 

• Odborné školení firmy Primavera Andorrana pro obor kadeřník na téma barevné tónky a melírování 

technikou volné ruky,  firmy Brelil na téma móderní technologické postupy v barvení vlasů veganskými 

kadeřnickými přípravky 

 

• Odborné školení Jany Máchalové, pro obor krejčí na téma módní trendy podzim – zima 

 

• Odborná přednáška spojená s pracovním workshopem pro žáky i učitele fotografa Roberta Vano 

 

• Účast žáků oboru kosmetické služby na mezinárodním veletrhu kosmetiky Beuty Praha, součástí veletrhu 

byly i odborné přednášky 

 

• V  rámci projektu šablony II se uskutečnily workshopy pro obor: 

a)  Fotograf     Využití presetů v reklamní fotografii, přednášející Patrik Pšeja   

Krajinářská fotografie, přednášející Jan Skrášek 

 

b) Kosmetické služby   Aplikace moderní technologie v kosmetice, přednášející Kovářová Olga 

 

c) Kadeřník    Práce v barberschopu, organizátorem firma MJC                                                                                        

Odbarvování vlasů technikou volné ruky a následným tónováním, 

organizátor firma Vitality´s 

d) Krejčí    Uplatnění krejčovského řemesla v praxi, přednášející Barbora Gallasová 
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• Proběhl Přípravný kurz pro získání profesní kvalifikace kadeřník a Přípravný kurz pro získání profesní 

kvalifikace kosmetička  

• Uskutečnily se zkoušky pro získání profesní kvalifikace kadeřník a kosmetička                

• Mnoholetá spolupráce s neziskovými organizacemi při pořádání sbírek ve škole – Bílá pastelka, Život dětem, 

Červená stužka, Šance a Světluška. 

• Adaptační kurzy pro všechny žáky 1. ročníků  

• Vernisáže fotografických prací žáků 2. ročníku oboru Fotograf v prostorách SŠOS Vizovice – každé dva 

měsíce 

• Organizace 35. ročníku regionálního běhu Mírová míle pro žáky středních škol – účast 9 SŠ 

 

 
Aktivity domova mládeže  
 

Domov mládeže se snaží vést žáky ke zdravému životnímu stylu, jehož součástí je také aktivní trávení volného 

času. 1. pololetí školního roku 2021/22 bylo ještě z velké míry poznamenáno pandemií covidu-19, a proto se 

nemohlo uskutečnit tolik akcí mimo DM, jak bylo v plánu.  

Po celý školní rok pravidelně pracovaly kroužky - sportovní, výtvarný, literární, kroužek ručních prací, kroužek 

vaření a kroužek pletení a uskutečnily se  tyto akce:  

• Táborák s opékáním špekáčků a grilováním sýrů 2x za rok 

• Projektový den v Envicentru Vysoké Pole – Přírodní cestou ke zdraví 

• Projektový den na zámku Vsetín – Odívání ve středověku 

• Projektový den Duševní hygiena a prevence duševního zdraví 

• Projektový den S fotografem do ZOO Lešná 

• Projektový den v knihovně Vsetín – Knížky nás baví 

• Badmintonový turnaj v tělocvičně SPŠ Vsetín 

• Turnaj ve stolním tenise 

• Turnaj v bowling ve Zlíně 

• Turnaj v člověče nezlob se 

• Soutěž o nejhezčí vyřezávanou halloweenskou dýni 

• Soutěž o nejhezčí perníček 

• Soutěž o nejlepší palačinku 

• Filmové představení Tajemství staré bambitky Zlín 

• Divadelní představení Šakalí léta 

• Divadelní představení Poprask na laguně 

• Divadelní představení Noc bláznů 

• Návštěva kina Vizovice 

• Návštěva zámku a zámecké galerie Vizovice 

• Dobrovolnická akce Ukliďme Česko 

• Turistická vycházka na rozhlednu Vartovna 

• Beseda o zdravé výživě s ochutnávkou 

• Vyráběly se adventní věnce a voňavá mýdla 

 

Velkým přínosem pro naše žáky je členství DM v Asociaci středoškolských klubů České republiky. Díky tomuto 

členství bylo na volnočasové aktivity žákům z dotací ASK ČR přispěno částkou 40 000 Kč. Dotace byly použity 

na nákup materiálu do kroužků, nákup knih do knihovny, na vstupné do fitnescentra ve Vizovicích,  přispívalo 

se na autobusy do divadla, pro všechny se nakoupila mikulášská nadílka a ceny do soutěží a sportovních turnajů.  

 

 

 

10  PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 
Řadu aktivit, které smysluplně doplňovaly výchovně vzdělávací proces organizovala škola v rámci své hlavní 

činnosti. Z důvodu epidemiologické situace související s uzavřením škol se jich však celá řada nekonala. 

 

• Informační tiskoviny, billboardy a filmy o škole a akcích školy 
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• Publikování o životě školy v místním a regionálním tisku a rádiu, pravidelné zápisy do Kroniky města 

Vizovice 

• Propagace projektů – informační panely, web školy, média 

• Propagační materiály s logem školy, vizitky, formuláře 

• Obor fotograf vytvořil nový propagační spot o škole určený pro zveřejnění na sociálních sítích 

• Obor fotograf se podílel na tvorbě fotografií „Ukradená divočina“  

Tato kampaň  je první komplexní kampaň v České republice poodkrývající přehlížená 

fakta o ilegálním obchodu se zvířaty. Fotopanely vznikly ve spolupráci s naší školou a jsou vystaveny 

v 15 ZOO po celé ČR a dalších českých i zahraničních institucích.  

• Fotografování žáků oboru fotograf na týdenní akci Divadelní Luhačovice – přehlídka komorní divadelní 

tvorby 

• Prezentace oborů kadeřník a kosmetické služby v domovech pro seniory a v klubech seniorů Otrokovice, 

Kvítkovice a Zlín 

• 8.ročník Senior Cup Luhačovice, akce organizovaná Zlínským krajem - prezentace oboru fotograf 

• Prezentace vzdělávacích oborů školy na základních školách Zlínského kraje 

• Online prezentace nabídky vzdělávání na sociálních sítích 

• Organizace celoškolské recitační soutěže Vánoční růže ve všech třídách 

• Spolupráce se studenty UTB - Výroba šperků pro Dobročinný obchůdek - Vizovice 

• Organizace Informačního dne pro rodiče a žáky prvních ročníků (23.a 24. 8. 2021 ) 

• Organizace putovní fotografické výstavy Vizovice - Hradec Králové – Prešov – Tarnów 

• Vernisáž fotografických prací žáků ve vestibulu školy– pro žáky a zaměstnance školy 

• Vernisáž fotografických prací žáků v Kulturním domě ve Vizovicích, zámek a galerie Vsetín 

• Aktivity v projektu „Jeden svět“ 

• Organizace školního prodeje a vánočního prodeje v prostorách školy pro žáky a zaměstnance školy                             

• Online organizace setkání s družebními školami na téma odborné spolupráce (online výuka na OV) 

• Organizace humanitárních sbírek ve škole (Srdíčkový den, Květinka, Stužka aj) 

• Organizace charitativní sbírky nepotřebného oblečení a spotřebního zboží jako materiální pomoc lidem 

v České republice a východní Evropě.   
 

• Bezplatné dárcovství krve pedagogů i žáků školy – září1 2021 

• Prezentace školy lze najít na web.stránkách školy www.souviz.cz , města www.mestovizovice.eu , portálu 

www.zkola.cz, www.ies.eu; https://iportal.csicr.cz; www.burzaskol.cz; aj. 

 

 

 

 
 

 
 

 

http://www.souviz.cz/
http://www.mestovizovice.eu/
http://www.zkola.cz/
http://www.ies.eu/
https://iportal.csicr.cz/
http://www.burzaskol.cz/
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10.1  Škola - autorizovaná právnická osoba 

 

Střední škola oděvní a služeb Vizovice je autorizovanou právnickou osobou pro profesní kvalifikace podle 

zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon 

o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů. 

Zkouška z profesní kvalifikace je primárně určena zájemcům o získání dané profesní kvalifikace zařazené                 

do skupiny oborů: Osobní a provozní služby č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání. 

Profesní kvalifikace:  

• Kosmetička  (kód profesní kvalifikace  69-030-M) 

• Manikérka a nehtová designérka (kód profesní kvalifikace  69-024-H) 

• Pedikérka a nehtová designérka (kód profesní kvalifikace   69-025-H ) 

• Kadeřník (kód profesní kvalifikace  69-071-H) 

 

Složením zkoušky uchazeč prokazuje získání odborné způsobilosti k výkonu povolání, které je uvedeno 

ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací pro uvedenou profesní kvalifikaci. 

 

Škola je dlouhodobě členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s. (AIVD), která jí poskytuje 

zdarma různá lektorská školení, doporučení a konzultace, sleduje a hodnotí přístup školy k dalšímu 

vzdělávání a jejím výsledkům. 

 

V souladu s novelizací legislativních norem může škola poskytovat další vzdělávání podle toho, jaké vzdělávání 

poskytuje v oblasti počátečního vzdělávání. Škola je na základě výše uvedeného oprávněna vydávat osvědčení  

o rekvalifikaci s celostátní platností, proto je neustále aktivní a připravena reflektovat požadavky ze strany 

fyzických, ale i právnických osob – firem i úřadů práce v oblasti rekvalifikací i dalšího profesního vzdělávání. 

 

Škola nabízí široké spektrum rekvalifikačních a přípravných kurzů a vzdělávání: 

• Kosmetické služby /přípravný kurz k získání profesní kvalifikace/ 

• Kadeřník /přípravný kurz k získání profesní kvalifikace/ 

• Kurz konstrukce základních střihů dámských oděvů  

• Základy šití dámských oděvů 

• Pedikúra včetně nehtové modeláže /přípravný kurz k získání profesní kvalifikace/ 

• Manikúra včetně nehtové modeláže /přípravný kurz k získání profesní kvalifikace/ 

• Základy kosmetiky – barvení obočí, řas, denní líčení 

• Japonská manikúra – P. Shine 

• Kurz epilace voskem 

• Barvová typologie 

• Základy černobílé fotografie 

• Základy digitální fotografie 

• Módní trendy v osobních službách 

• Práce s počítačem pro začátečníky i pokročilé 

• Jazykové kurzy – AJ, NJ 

 

 
 

11  SPOLUPRÁCE S FIRMAMI A PODNIKATELSKÝMI SUBJEKTY 

 
Cesta k udržitelnému rozvoji v dnešní a nadcházející době je a musí být při vzdělávání žáků zaměřena na rozvoj 

kompetencí pro aktivní občanský, profesní a osobní život. Důležitým aspektem je propojování různých oborů 

a oblastí lidské činnosti, vedoucí ke kreativitě a hlubšímu poznání vyučovaného tématu.  

 

Neodmyslitelnou součástí „dnešní školy“ je partnerská spolupráce se sociálními partnery, odbornými 

podnikatelskými subjekty v česku i v zahraničí. Za posledních devatenáct let se naše spolupráce ještě více 

rozšířila a hlavně zkvalitnila. Při výběru partnerů přihlížíme vždy k jejich prosperitě na trhu práce, mezinárodní 
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úrovni, budoucí vizi a ochotě a zájmu se školou spolupracovat. S partnery řešíme především modernizační 

záměry, aktualizaci a tvorbu nových vzdělávacích záměrů spojených s rozvojem potřebných kompetencí žáků, 

doškolování a praktické stáže odborných učitelů, odborné kreativní soutěže žáků, sponzorskou podporu 

talentovaných žáků, uplatnitelnost absolventů školy v tuzemsku i v zahraničí a mnoho dalších aktuálních výzev.  

Společné setkání zástupců firem a vedení školy se tento školní rok opět sešlo 2 x  (Wella, Londa, Vitalitis, Etre 

Belle, Ryor, Brelil, Dermacol, MJC, Art foto Zlín, Lagoon foto Vsetín)  

Hodnotily se dopady online distanční výuky žáků v minulých dvou letech, poskytnuté školení, webináře a online 

školení firem, další možnosti pomoci škole, práce s oborově nadanými žáky, materiální zajištění výuky na další 

školní rok, možnosti exkurzí a stáží pro žáky i odborné učitele, výsledky v celostátních a mezinárodních 

soutěžích, výsledky vzdělávání a uplatnění absolventů na trhu práce.  

 

Spolupracující partneři umožňují škole nejen využívat dohody o výrazných slevách při odběru materiálu                    

na výuku v odborném výcviku, ale poskytují pro pedagogy a žáky zdarma odborné semináře a školení 

k doplňování a inovaci jejich odborných znalostí a dovedností, umožňují žákům i pedagogům exkurze, stáže, 

seznamují je s nejnovějšími materiály a technologickými postupy, věnují nebo půjčují škole nejmodernější 

přístrojovou techniku a v neposlední řadě si z našich absolventů rok co rok vybírají své nové spolupracovníky. 

 

Významným partnerem školy je i město Vizovice a jeho příspěvkové organizace. Škola participuje 

na městských akcích v roli organizátorů či tvůrců edukačního, sportovního, kulturního, výtvarného 

programu a město Vizovice podporuje projekty školy, které směřují k vizovickým dětem, žákům, či široké 

veřejnosti. 
                                                              

 

Mezi významné spolupracující firmy řadíme 

 

Pro obor Kadeřník a Kosmetička 

SIROWACZECH s.r.o.  (Wella-Londa) 

MJC Zlín 

Etre Bele, Mnichov  

Ryor Praha 

Primavera Andorrana se sídlem v Praze (Španělsko) 

Jeny Lane Uherský Brod 

Dermacol a.s. Praha 

Ústav lékařské kosmetiky Praha 

Prime, Brno 

Trinity sk., Bratislava 

Revolution Hair, Jesenice u Prahy 
Bes, Zlín 

APAS, Jaroslav Weigel, Brno 

Estetické studio Dita Marcinová 

MIL cosmetics s r.o. Ostrava 

Saxo, spol. s.r.o., Zlín - Kudlov 

Prime velkoobchod, Zlín 

Šubert´s group, Zlín 

 

 
Pro oděvní obory: 

JANEK s.r.o. Rožnov p.Radhoštěm 

Holík, s.r.o. Zlín 

ORBES s.r.o. Valašské Meziříčí 

TU Liberec 

KOUTNÝ Prostějov 

UTB Zlín 

Rumitex, spol. s r. o. Zlín 

Salon Svozílek Zlín 

Textilní galanterie Marika, Zlín 
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Textilní galanterie Stoklasa, Zlín 

APAS, Jaroslav Weigel, Brno 

Epos Duo s.r.o. Zlín 

Metráž-galanterie.cz, Grand corporation, Zlín 

Pro obor Fotograf: 

Fotografie Zlín 

Lagoon foto Vsetín 

Filmová škola Zlín, s.r.o. 

UTB FM Zlín 

FOMA Hradec Králové 

Patrik Pšeja, Art Foto, Zlín 

Fotografie Kastner Uherský Brod 

Impromat Zlín 

Fotoškoda, Praha 

Robin Nevřala, fotograf, Uherský Brod 

Laab, Zlín 

 
 

Další významné spolupracující subjekty: 

Likérka  R. Jelínek  

Státní zámek Vizovice  

Dermatologická komora Zlín – MUDr. Šternberský 

Dotek, o.p.s. Vizovice 

Domov důchodců Halenkov, Vsetín, Burešov Zlín 

Charita sv.Anežky Otrokovice 

Senior Otrokovice, p.o. 
Klub důchodců Otrokovice, Kvítkovice 

Divadelní Luhačovice, zapsaný spolek 

 
 

Významná spolupráce s organizacemi: 

Členové Poradního sboru pro vzdělávací činnost při Hospodářské komoře- ředitelka školy 

Členové v oborové skupině službových oborů při NUV Praha – ředitelka školy 

Členové skupiny připravující celostátní matematické soutěže – 2 uč. matematiky 

Rada Asociace kadeřníků a kosmetiček  SŠ ČR Brno – v radě ředitelka školy a zástupkyně pro OV  

Členové Unie Kosmetiček Praha – ředitelka školy 

Členové Společenstva kadeřníků a kosmetiček ČR 

Členové Komory fotografů Praha 

Členové výboru Asociace službových oborů SŠ ČR 

Členové Asociace středoškolských klubů České republiky, s. r. o. – zástupkyně ředitelky pro DM 

Členové Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. – ředitelka školy 

Členové Asociace výchovných poradců ČR – výchovná poradkyně školy 

Členové Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Praha 

Česká asociace školních metodiků prevence – školní preventista 

Spolupráce se Sokolem Vizovice 

Spolupráce s DD Zvonek Vizovice 

Spolupráce s nízkoprahovým centrem Vítek Vizovice 

Spolupráce s NÚV Praha 

Spolupráce s úřady práce Zlínského kraje 

KPPP Zlín – Louky 

Oblastní spolek Českého červeného kříže 

Výbor Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR – člen rady - pedagog odborných předmětů a OV pro obor 

krejčí 
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Spolupráce s vysokými školami: 

UTB Zlín – technologická fakulta  -  spolupráce ve studijním programu (dříve i včetně podílu na praktické výuce)  

„ Kosmetika a technologie výroby kosmetických a hygienických přípravků“; (praxe žáků 4.ročníků na odborném 

pracovišti fakulty); multimediální fakulta – projekty pro žáky oboru fotograf 

UP Olomouc - ped. fakulta - DPS pro učitele odborného výcviku, Lékařská fakulta - dermatologie – spolupráce 

Kosmetické služby (MUDr. Šternberský) 

VOŠ filmová Zlín – exkurze a stáže žáků oboru Fotograf, animace filmu 

TU Liberec – inovace technologií v programu CAD pro oděvní obor Krejčí, spolupráce na oděvních projektech                  

a celostátních oděvních soutěžích 

                                                                                                                      

 

 

12  ÚDAJE O INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI 

 
Ve školním roce 2021/2022  byla na škole provedena kontrola 

 

8. září 2021  Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 

   Kontrola:  pracovišť OV na SŠOS Vizovice – kontrola zaměřená na plnění povinností 

   Vyplývajících z mim. opatření MZ č.j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN z 20.8.2021 

 

   Závěry: kontrola nezjistila žádné pochybení či závady 

 

9. září 2021  Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 

   Kontrola:  plnění povinností školní jídelny, které jsou stanoveny v §23 a §23 

   Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů 

   v platném znění, ve spojení s vyhláškou MZČR č. 137/2004 Sb., o hyg. požadavcích 

   na stravovací služby včetně nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. 

 

   Závěry: kontrola nezjistila žádné pochybení či závady 

 

10. listopadu 2021 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

   Kontrola:  dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů 

   a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného 

 

   Závěry:  kontrola nezjistila žádné pochybení či závady vůči závazkům k VZP ČR 

 

2.března 2022  Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 

Kontrola: dodržování povinností stanovených zákonem o PO a povinností z souvis. 
předpisů   

    

   Závěry: v době kontroly vše v pořádku, bez zjevných nedostatků 
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13  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2021 
 

Výnosy:              v tisících Kč 

Celkové výnosy:        56 509 

v tom: 

1. Provozní prostředky (zřizovatel)      5 206 

2. Přímé prostředky (MŠMT)     46 682 

3. Účelové dotace a cizí zdroje                       675                         

4. Doplňková činnost           284  

5. Výnosy z vlastní činnosti       3 662   

z toho např.: 

- tržba za produktivní práci žáků         641 

 - tržba za ubytování žáků          627 

 - tržba za stravování            950 

 - zúčtování fondů            612  

       - ostatní výnosy           832 

Náklady: 

Celkové náklady:        56 401  

v tom:  

  Doplňková činnost                  176        

  Hlavní činnost       56 225 

  z toho např.:  

         - materiál        1 825    

- energie a voda        1 323 

- služby          2 402 

- cestovné              31 

- opravy            358 

- platy pracovníků školy      34 362 

- zákonné sociální náklady       12 193 

- odpisy          1 587 

- DHM         1 255        

 

 

V tomto roce škola hospodařila s výnosy o celkovém objemu 56 509 tis. Kč. Tato částka obsahovala přímé 

finanční prostředky poskytnuté MŠMT ve výši 46 681 tis. Kč a provozní prostředky od zřizovatele ve výši 5 081 

tis. Kč.  Součástí výnosů roku 2021 byly rovněž účelové prostředky ve výši 425 tis. (300 tis. Kč na projekt Spolu 

po Covidu a 125 tis. Kč na dokončení opravy hydroizolace). Transfery byly ve výši 160 tis. Kč. Výnosy jsou 

tvořeny i vlastními zdroji, u kterých se nejvíce projevil dopad „Covidové pandemie“.  

Vlastní zdroje byly v celkové výši 3 662 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 jsou tyto výnosy o 1 174 tis. Kč nižší. 

Propad nastal i u doplňkové činnosti školy, ve které jsme v roce 2021 dosáhli výnosů ve výši 284 tis. Kč, což 

znamená ve srovnání s rokem 2019 propad o 666 tis. Kč. Škola dosáhla celkového hospodářského výsledku 108 

tis. Kč, hospodářský výsledek za hlavní činnost byl nulový.  

  

V roce 2021 proběhlo celkem 11 úprav závazných ukazatelů. Závazné ukazatele byly dodrženy. Fondy 

organizace byly čerpány v souladu se schváleným plánem rozpočtu. Z investičního fondu byl proveden odvod do 

rozpočtu zřizovatele ve výši 1 100 tis. Kč. Finanční prostředky rezervního fondu nebyly zcela vyčerpány. 

Zůstatek ve výši 153 tis. Kč bude zapojen do rozpočtu roku 2022. 

 

V závěru roku proběhla řádná inventarizace, ke které byla vytvořena inventarizační zpráva. Rovněž byla k roční 

účetní závěrce vypracována Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2021 a následně byla předána 

zřizovateli. Dne 9. 05. 2022 byla roční závěrka schválena RZK. Hospodářský výsledek byl rozdělen 

do rezervního fondu ve výši 87 tis. Kč a fondu odměn ve výši 21 tis. Kč.  

 

 



 

34 

 

 

Investiční akce v roce 2021/2022 

Dokončení investiční akce - „Střední škola oděvní a služeb Vizovice – Oprava havárie po průniku 

spodní vody do spojovacího krčku“, která byla zahájena v říjnu 2020. Byl vypracován IZ vedený 

pod číslem 1699/150/10/20.  

 

Cílem Investičního záměru bylo odstranění havárie vzniklé průnikem spodní vody do vnitřních prostor 

spojovacího krčku mezi školou a domovem mládeže. Objekt krčku je z r. 1963, opravy a rekonstrukce 

proběhly v roce 2006, kdy byla na zmiňovaném objektu provedena výměna oken a v roce 2010, kdy v rámci 

programu OPŽP byla překryta střecha a objekt byl zateplen. Ostatní části krčku zůstaly původní. Odpovídají 

stáří a technickým možnostem doby vzniku. Havárie nastala v důsledku deštivého období, kdy spodní voda 

začala prostupovat až do vnitřních prostor. Vzniklá situace si vyžádala okamžité řešení, aby nedošlo k ještě 

větším škodám na majetku, a to zejména s ohledem na přicházející zimní období 

 

Samotná realizace musela být v důsledku počasí a dodržení technologických postupů rozdělena, a proto se 

částečně dodělávala až na jaře roku 2021. Jednalo se zejména o dokončovací práce – terénní úpravy, 

pokládku žlabů apod. v celkové výši 125 tis. Kč.      

 

Celková částka IZ: 910,48 tis. Kč, termín realizace: 10/2020–05/2021, Závěrečná zpráva 6/2021. 

 
Výsledky kontrol: 

Vnitřní finanční řídící kontrola neodhalila nedostatky ve využívání poskytnutých finančních prostředků.  

Taktéž externí kontroly neodhalily nedostatky, ze kterých by vyplývaly sankce za nehospodárné využívání 

veřejných prostředků. 
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14  ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 

 
 
Škola je od roku 2009 Certifikovanou institucí International Education Society, London.  

Na jaře 2022 prošla celá škola opětovným auditem a zvýšila svůj rating na BB+   

„Vysoce erudovaná a profesionálně vedená instituce“ 

 

Permanentně vytváří podmínky pro prostupnost a propojenost vyučovaných oborů, pro tvorbu i aktualizaci 

školních vzdělávacích programů a má nastaveny jasná pravidla a strategii dalšího rozvoje. 

 

Dlouhodobě prokazuje velmi dobrou, oboustranně přínosnou spolupráci s odbornými firmami a organizacemi 

zaměstnavatelů.  

Právě díky těmto partnerům má škola jedinečnou příležitost propojovat teoretickou přípravu s praxí, což přispívá 

k vysoké míře následného pracovního uplatnění absolventů, kteří se na trhu práce stávají vyhledávanými 

odborníky pro oblast službových oborů.  
  

Celkový podíl na zdárném ukončení školního roku však mají všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci 

školy, kterým za jejich práci pro vytváření a posilování dobrého jména školy velmi děkuji.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..    …………………………………….. 

          předseda Školské rady      Mgr. Eva Solnařová 

           ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví 

náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

 

 

                                 

Datum zpracování zprávy:       29. 09. 2022    

Datum projednání výroční zprávy na poradě pracovníků školy :    30. 09. 2022 

Datum projednání na Školské radě:            11. 10. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 


