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                                            2017 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zpracoval  Mgr. Michal Müller, ředitel 
školy 

 
dne 1. 9. 2017 

 

 
Projednala a schválila školská rada 

 
dne 8. 10. 2018 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 1. 9. 
2018  a radě ŠPO dne 8. října 2017. 
 
Školská rada výroční zprávu projednala a schválila dne 2. října 2018. 
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1 Základní údaje o škole  
 
Předmět a náležitosti Výroční zprávy o činnosti Střední školy Euroinstitut za školní rok 
2017/2018 jsou upraveny zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
vyhláškou č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních 
zpráv v platném znění. 
 
Název školy: Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště  
  
Právní forma školy: školská právnická osoba 

Sídlo školy: Panenský Týnec 29,  273 75  

Zřizovatel školy: Obecně prospěšná společnost Euroinstitut 

Ředitel: Mgr. Michal Müller 

Email: ustecky@euroinstitut.cz (škola) 

michal.muller@euroinstitut.cz (ředitel školy) 

Datum zřízení školy: 1. 9. 2015 

Datum zařazení do rejstříku škol:  1. 9. 2015 

Druh školy: střední škola  

Nejvyšší povolený počet žáků: 150 

Rada školské právnické osoby: MUDr. Irena Judasová, narozena 17. 4. 1965, 
Choceradská 3298/36, Záběhlice, 141 00 Praha 4 

 Exseil Royo, narozena 26. 10. 1997, Neprobylice 18, 273 
75 Neprobylice 

 MUDr. Ríša Suk, narozen 23. 3. 1962, Třístoličná 1556/1, 
Smíchov, 150 00 Praha 5 
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Charakteristika školy: škola vzdělává žáky se zdravotním postižením, zejména mentálním, a 
žáky se sociálním znevýhodněním nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. Škola je 
zařazena do kategorie speciálního vzdělávání.   
Zhodnocení současného stavu: Škola zahájila svoji činnost 1. 9. 2015.  Ve školním roce 2017 
– 2018 bylo zahájeno vzdělávání žáků s mentálním postižením podle individuálních 
vzdělávacích plánů v oborech  78-62-C/02 praktická škola dvouletá a  78-62-C/01 praktická 
škola jednoletá., 69-54-E/01 Provozní služby, 75-41-E/01 Pečovatelské služby, 36-67-E/01 
Zednické práce a 36-67-E/02 Stavební práce. Vzdělávání žáků s mentálním postižením může 
být realizováno z důvodu jejich handicapu i terénní formou přímo v zařízeních poskytovatelů 
sociálních služeb podle individuálních vzdělávacích plánů žáků. Odborný výcvik žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami probíhá v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb a na 
smluvních pracovištích sociálních partnerů. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami vedou učitelé – speciální pedagogové. 
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2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském 

rejstříku 

 
Výuka v oborech vzdělání probíhá dle ŠVP vypracovaných podle příslušných RVP a  
schválených ředitelem školy, ŠPO a školskou radou. 

Ve školním roce 2017 – 2018 vyučovala škola obory vzdělání: 

Obory vzdělávání ukončené výučním listem: 
 
 
dvouletý obor    69-54-E/01  Provozní služby 
školský vzdělávací program     Úklid a výpomoc 
 
dvouletý obor    36-67-E/02  Stavební práce 
školský vzdělávací program     Stavební práce 
 
tříletý obor    36-67-E/01  Zednické práce 
školský vzdělávací program     Zednické práce 
 
tříletý obor    75-41-E/01  Pečovatelské služby 
školský vzdělávací program Pečovatelské a zdravotně sociální 

služby 
 
 
Obory vzdělávání bez výučního listu: 
 
dvouletý obor                              78-62-C/02         Praktická škola dvouletá 
školní vzdělávací program                                           Praktická škola dvouletá 
 
jednoletý obor                             78-62-C/01         Praktická škola jednoletá 
školní vzdělávací program                                                Praktická škola jednoletá 
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3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

 
Ve školním roce 2017 – 2018 bylo v Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště zaměstnáno 

celkem 60 pracovníků. Práce na HPP a DPP nebyly u všech pracovníků vykonávány v průběhu celého 

školního roku, někteří zaměstnanci pracovali ve škole krátkodobě. 

 
 
Pedagogičtí pracovníci 
Celkem: 61 pracovníků 
z toho 43 pedagogických pracovníků  
Hlavní pracovní poměr: 12 pracovníků 
Dohoda o provedení práce: 31 pracovníků    
 
 
Ostatní pracovníci školy 
Celkem: 18 pracovníků 
Hlavní pracovní poměr: 5 pracovníků 
Dohoda o provedení práce: 13 pracovníků 

pedagogický pracovník vzdělání aprobace pracovní 
zařazení 

pedagogická 
praxe            

speciální 
pedagog 

PhDr. Mgr. Bc. Jan Beer Univerzita Hradec 
Králové – Bc. – sociální 
práce 
UJAK Praha - Mgr. – 
sociální a masová 
komunikace 
VŠ Danubius SR - PhDr. – 
sociální práce  

 učitel střední 
školy  

12 UJAK Praha 
Mgr. -spec. 
pedagog 
 

Ing. Pavla Červená   správce webu   

Věroslav Dvořák SPŠ stroj. Kladno 
 

 učitel střední 
školy 

4 CŽV UJEP 
Ústí n. Labem 
 

Bc. Petra Ernestová UJEP – Ústí n. Labem – 
CŽV – učitelství praktická 
výuka 
Slezská univerzita Opava 
Obor Teorie a dějiny 
literatury 

 učitel střední 
školy 

19 CŽV UJEP 
Ústí n. Labem 
 

Antonio Nuňez Espra   administrativní 
asistent 

  

Bc. Lenka Ešlerová UJAK Praha   učitel stření školy 0 CŽV UJEP Ústín 
n. Labem 

Lucie Grosmanová Gymnázium, Střední odb. 
škola a Středí odb. učiliště 
o. p. s. Litoměřice 

 učitel střední 
školy 

0 CŽV UJEP Ústí 
n. Labem 
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Mgr. Eva Haufová UJAK Praha – Mgr. – 
speciální pedagogika, 

 učitel střední 
školy 

36 UJAK Praha 
Mgr. -spec. 
pedagog 
 

Mgr. Gabriela Hebká UJEP - Ústí nad Labem – 
Mgr. – učitelství pro ZŠ 
CŽV – management školství 

 zástupce ředitele 
školy 

18 CŽV UJEP Ústí 
n. Labem 

Jakub Hejtmánek SŠ 1.KŠPA Kladno, 
podnikatelská 
administrativa 

 správce 
operačního a 
provozně-
ekonomického 
systému a 
digitálních 
pomůcek pro 
studenty se 
speciálními 
vzdělávacími 
potřebami 

  

Mgr. Jarmila Hejtmánková FF UK Praha 
učitelství pro jazykové 
školy 

RJ – PJ učitel střední 
školy 

30 CŽV UJEP 
Ústí n. Labem 
 

Zina Hereitová SpgŠ Litoměřice  učitel střední 
školy 

33 PedF UK Praha 

Jana Hlaváčová UJEP – PF  
DPS- učitelství 

 učitel střední 
školy 
 

26 CŽV UJEP 
Ústí n. Labem 
 

Šárka Holečková Střední všeobecně 
vzdělávací škola, Praha 

 asistent 
pedagoga 

  

Mgr. Ivana Horká Vysoká škola pedagogická 
v Hradci Králové 

 učitel střední 
školy 

28  

Alena Horobová SŠ – podnikania SVK  administrativní 
pracovník 

  

Charlota Hölzelová UJEP – probíhajíci vzdelání  příprava 
výukových 
materiálů 

  

Mgr. Pavlína Hromádková Metropolitní univerzita 
Praha – Mgr. 

 zajištění 
logistiky, 
koordinační, 
projektový a 
programový 
pracovník 

 CŽV UJEP Ústí 
n. Labem 

Mgr. Tomáš Hůrka Západočeká univerzita v 
Plzni 

učitelství TV 
pro SŠ + 
učitelství 
psychologie pro 
SŠ 

učitel střední 
školy 

7  

Mgr. Vladimír Hůrka Pedagogická fakulta Plzeň učitelství 
výchovně 
vzdělávacích 
předmětů 2. a 
3. stupně, 
aprobace TV a 
zeměpis 

učitel střední 
školy 

34 CŽV UJEP Ústí 
n. Labem 

Josef Husák TP VB ČSR   školník   

Mgr. Yvona Chybíková Wyzsza Szkola 
Menedzerska w Warszawie 
-  

pedagogika - 
resocializace 

učitel střední 
školy 

2  

Miroslav Janda   provozní 
pracovník - řidič 
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PaedDr. Milan Janespal Katolícka univerzia 
Ružomberok 2011 – Mgr., 
2014 PaedDr. 

 učitel střední 
školy 

30 CŽV UJEP 
Ústí n. Labem 
 

Jiří Kopecký Střední průmyslová škola 
stavební Josefa Gočára 

 tvorba 
výukových 
materiálů 

  

Šárka Koppová SOU prodavač - 
prodavačka 

 učitel střední 
školy 

1  

Bc. Michaela Krucká Trnavská univerzita 
v Trnave fakulta 
zdravotníctva a sociálnej 
práce – Bc. 

veřejné 
zdravotnictví 

učitel střední 
školy 

16  

Bc. Karel Krucký Trnavská univerzita 
v Trnave fakulta 
zdravotníctva a sociálnej 
práce – Bc. 

veřejné 
zdravotnictví 

učitel střední 
školy 

16  

Bc. Jaroslav Kuncl TU Liberec 
Sociální pedagogika – Bc. 

 učitel střední 
školy 

8  

Martin Květoň   provozní 
pracovník 

  

Stanislava Ladýřová Gymnázium Most 
SPgŠ Litoměřice 

 učitel střední 
školy 

9  

Jiří Louda   Správce 
informačních a 
komunikačních 
technologií 

  

ly Giau   administrativní 
pracovník 

  

Petra Makovská Technická univerzita 
v Liberci - probíhající 

 učitel střední 
školy 

0  

Mgr. Zdeňka Mottlová UJAK Praha speciální 
pedagogika 

učitel střední 
školy 

14  

PaedDr. Eva Mrázová   odborná příprava 
výukových 
materiálů 

  

Mgr. Michal Müller Vysoká škola tělesné 
výchovy a sportu 

Tělesná 
výchova a sport 

ředitel školy 9 ČZV UJEP Ústí 
n. Labem 

Mgr. Jiří Návesník FTVS UK Praha 
učitelství pro školy II. cyklu 

TV – BV učitel OV 13  

Mgr. Ladislav Novák PF Plzeň 
Učitelství všeobecně 
vzdělávacích předmětů 

TV - ON speciální 
pedagog 

33 CŽV UJEP 
Ústí n. Labem 
 

Štefan Obracaník Střední průmyslová škola 
Duchcov 

 učitel střední 
školy 

26  

Bc. Jana Pichnarčíková Univerzita Karlova v Praze 
– Bc., VŠ zdravotníctva a 
sociálnej práce Sv. Alžbety 
– probíhající vzdělávaní – 
Mgr. 

 učitel střední 
školy 

14 CŽV UJEP 
Ústí n. Labem 
 

Ing. Peter Podoba Vysoká Vojenská technická 
škola Liptovský Mikuláš 
(SK)  

 provozní 
pracovník 

  

Mgr. Boris Procházka Akademie muzických 
umění Praha  

 učitel střední 
školy 

6 CŽV UJEP 
Ústí n. Labem 
 

PhDr. Marie Prokopová UJEP Ústí n. Labem – Mgr., 
UJAK Praha – PhDr. 
CŽV – všeobecně 

Vychovatelství 
se speciální 
pedagogickou, 

učitel střední 
školy 

15 CŽV UJEP 
Ústí n. Labem 
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vzdělávací předměty SŠ 
CŽV – učitelství odborných 
vzdělávacích předmětů SŠ 

speciální 
pedagogika 

Mgr. Pavlína Rubešová FTVS – Tělesná a pracovní 
výchova zdravotně 
postižených 

 učitel střední 
školy 

5  

Mgr. Jana Rumlová PF UK Praha ČJ, VV učitel střední 
školy 

16  

Jana Salvequartová Vysoká škola evropských a 
regionálních studií – DPS 
Učitel praktického 
vyučování a odborného 
výcviku 

 učitel střední 
školy 

16 Vysoká škola 
evropských a 
regionálních 
studií – 
speciální 
pedagogika 

František Smutný OU spojů v Ústí nad Labem  učitel střední 
školy 

1  

Doc. Ph.Dr. MUDr. Leoš 
Středa, Ph.D. 

UK Praha, fakulta 
žurnalistiky 
UK Praha, fakulta 
všeobecného lékařství 
 

 učitel střední 
školy 

24 CŽV 
Ústí n. Labem 
UJAK – 
speciální 
pedagogika 
studující 

Mgr. Hana Šejdová Ostravská Univerzita – 
Pedagogická fakulta 

učitelství odb. 
předmětů 

učitel střední 
školy 

21  

Ivana Šimečková   tvorba 
výukových 
materiálů 

  

Bc. Veronika Šnoblová Bankovní institut vysoká 
škola Praha – Bc. 

bankovnictví, 
oceňování 
majetku 

správce webu 6  

Mgr. Martin Štorek Univerzita Karlova v Praze 
– Mgr. 

učitelství 
všeobecně 
vzdělávacích 
předmětů pro 
ZŠ a SŠ – 
matematika a 
chemie 

Učitel střední 
školy 

17 CŽV UJEP 
Ústí n. Labem 
 

Mgr. Marcela Štrofová UHK, UJAK  speciální 
pedagogika 
rehabilitační 
činnosti a 
management a 
speciálních 
zařízení, 
Speciální 
pedagogika - 
učitelství 

učitel střední 
školy 

14 UJAK Praha 
Mgr. -spec. 
pedagog 
 

Mgr. Klára Thámová UJAK Praha speciální 
pedagogika - 
učitelství 

výchovní 
poradce 

 UJAK Praha 
Mgr. -spec. 
pedagog 
 

Petr Taud Učitel odborného výcviku  
dle § 22 odst 1, písm. a) 
Zák 563/2004 Sb. 

 pedagogický 
pracovník 

6  

Mgr. Blanka Uldrychová Univerzita Karlova v Praze, 
UJEP Ústí nad labem 

speciální 
pedagogika, 
podniková 
ekonomika – 
management 
lidských zdrojů 

učitel střední 
školy 

16 spec. pedagog 
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4   Údaje o přijímacím řízení a přijetí do školy 

 
Ve školním roce 2017/2018 se přijímací zkoušky do  všech oborů  vzdělávání se nekonaly. 
Uchazeči o studium se účastnili vstupního pohovoru. 
 
Žáci byli do oborů vzdělávání zařazeni na základě vyšetření a doporučení psychologa a 
speciálního pedagoga ze Speciálně pedagogického centra, Fričova 199, Slaný. 
 
 

5    Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími     
       programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků     
       závěrečných zkoušek 
 
Podle stavu k 30. červnu 2018: 

 
Provozní služby     70 žáků                              
Zednické práce     1 žák 
Stavební práce     2 žáci 
Pečovatelské služby     1 žák 
Praktická škola dvouletá    65 žáků                     
Praktická škola jednoletá    10 žáků                  
 

Celkem       149 žáků                                                   
       
 
 
Závěrečné zkoušky ve školním roce 2017/2018 
v oboru 69-54-E/01 Provozní služby – 20 žáků, v oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá – 6 žáků 
– všichni žáci prospěli. 
 
 
 
 

6    Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Ve školním roce 2017/2018 byla prevence sociálně patologických jevů realizována formou 
besedy se školním metodikem prevence.  
Každoročně škola zpracovává Minimální preventivní program. 

Mgr. Petr Veleta   výuka taneční 
terapie 

26  

Tomáš Visinger UJEP Ústí nad Labem – 
probíhající studium 

AJ, VV příprava 
výukových 
materiálů 

  

Vlastimír Volín Střední průmyslová škola 
Chomutov 

 učitel střední 
školy 

7  

Rowena Yanson   učitel střední 
školy 
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7   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Ve školním roce 2017/2018 probíhalo další vzdělávání pedagogických pracovníků podle 
stanoveného plánu DVPP. 
 
Speciální pedagogika 
Ke studiu speciální pedagogiky v rámci CžV UJEP Ústí nad Labem byli přihlášeni  
3 pedagogičtí pracovníci: 
 
CžV speciální pedagogiky absolvovalo z počtu 3 přihlášených celkem 3 pedagogičtí 
pracovníci. 
 
Profesní kvalifikace k oboru 69-54-E/01 Provozní služby se zúčastnilo celkem 9 
pedagogických pracovníků, z toho 3 ukončili výučním listem. 
 
Profesní kvalifikace k oboru 36-67-E/01 Zednické práce a 36-67-E/02 Stavební práce  se 
zúčastnili celkem 3 pedagogičtí pracovníci, z toho 3 ukončili výučním listem.  
 
DVPP – Studium pedagogiky - učitel střední školy  absolvovalo 9 pedagogických pracovníků, 
z toho  úspěšně ukončilo 9 pedagogických pracovníků. 
 
DVPP – Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku absolvovalo 5 pedagogických 
pracovníků, z toho úspěšně ukončilo 5 pedagogických pracovníků. 
 
DVPP – Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga absolvovali 2 pedagogičtí pracovníci, 
z toho úspěšně ukončili 2 pedagogičtí pracovníci. 
 
 
 

8   Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 www.Euroinstitut.cz 

(školní web) 

www.specialni-pedagogika.cz 
odborné články učitelů naší školy z oblasti speciální pedagogiky 
 
www. YouTube.com 
výuková videa ze vzdělávání našich žáků 
 
Tip Rádio 
pravidelné rozhlasové vysílání o zdravém životním stylu pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, pro učitele a ředitele škol 
 
Facebook 
sociální síť, fotografie žáků z průběhu vzdělávání, příspěvky žáků a učitelů naší školy 
 

http://www.euroinstitut.cz/
http://www.specialni-pedagogika.cz/
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Twitter 
sociální síť, fotografie žáků z průběhu vzdělávání, příspěvky žáků a učitelů naší školy 
 
School press club -  školní internetové noviny  
 
 

9   Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2017 – 2018 nebyla kontrolní činnost ČŠI provedena. 
 
 
 

10   Základní údaje o hospodaření školy 

Údaje o vyúčtování dotace ve školním roce 2017/2018 budou zaslány v požadovaném 
termínu. 
Ukazatel nákladovosti ve školním roce 2017/2018 bude zaslán v požadovaném termínu. 
 

 

11    Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2017/2018 nebyla škola zapojena do rozvojových a mezinárodních 
programů. 
 

 

12    Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního    
          učení 
Ve školním roce 2017/2018 nebyla škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního vzdělávání. 
 
 
 

13    Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných     
          z cizích zdrojů 
Ve školním roce 2017/2018 škola nerealizovala žádné projekty financované z cizích zdrojů. 
 

 

14    Údaje o spolupráci se sociálními partnery školy 
Ve školním roce 2017/2018 spolupracovala škola s těmito sociálními partnery: 
 
ZŠ Panenský Týnec 
Centrum sociální pomoci - Litoměřice 
Domov Krajánek Jesenice 
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Domov sociálních služeb Litvínov – Janov 
Kamarád LORM, Žatec 
MMMS Vejprty 
SS Chomutov, p. o.  
Barevné Domky – Hajnice 
DSS Háj a Nová Ves, Háj u Duchcova 

Domov Bez zámků Tuchořice, p.o. 
Hotel U Hvězdy 
Servis jeřábů, a.s. 
PMVO Slaný s.r.o. 
MYFA facility s.r.o. 

 

 


