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vŕnoČľÍ zpnÁVA o ČIľľosTI Šxory

20LB - 2019

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena na mimořádné pedagogické
radě a radě ŠpO dne 26. záŕí 2OI9'

Školská rada ýľoční zprávu projednala a schválila dne26'záŕí201'9.
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Zpľacoval Mgľ' Michal Müller, MBA, ředitel
školy

dne 20.9.2019

Proiednala a schválila školská rada dne 26.9,2019 ü.J



L Základní rĺdaie o škole

Předmět a náleŽitosti Výroční zprávy o činnosti Střední školy Euroinstitut v 0lomouckém
kraji za školní rok20IB/2019 jsou upraveny zákonem ć' 56I/2004 Sb', o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdé]ávání fškolský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a vyhláškou č' L5/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů a qiročních zpráv v platném znéní a její novelou (vyhláška č.
r95/2012 Sb.).

Název školy: Střední škola Euroinstitut v olomouckém kraji

Právní forma: školská pľávnická osoba

Adresa školy: Pod vinohrady Z32/30, Horní Moštěnice,PsČ75'J. L7

IČo: oł 77B B47

Resortní identifikátoľ (RED-lZo): 69L 009 I9B

Resortní identifikátor střední školy (IZo): IB1' 077 051'

Zŕizov atel : o b e cn ě p ľo s p ě š ná s p o l e čn o st E u ro i n s ti tut

Typ zŕizovatele: obecně prospěšná společnost

Ředitel: Mgr' Michal Mtiller, MBA

Pevná linka: 5B7 070 099

Mobilní telefon: 724 689 05B

Telefonní krizová linka pro postiženéźáky:602 666 666

Email : olomoucky@euroinstitut.cz

Datum zŕízení školy: 3'z.2076

Datum zaŕazení do reistříku škol: 7'9'201'6

Druh školy: střední škola

Neivyšší povolený počet žáků: L50

Školstá rada ve složení: Mgr. Pavlína Hromádková

Mgr. Valérie Nováková

Živníček ]aroslav
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Charakteristika školy:
Škola vzdě|ávážáky se speciálními vzdělávacími potřebami, je školou zŕízenoupodle $16,
odst. 9, školského zákona.

Zhodnocení současného stavu:
Ve školním roce 2018 _ 201'9 bylo zahájeno vzdělávánížákťl se speciálními vzdělávacími
potřebami podle individuálních vzdělávacích plánů v oborech 69-54-E/01_ Provozní
služby, 7B-62-C/02 Praktĺcká škola dvouletá, 7B-62-C/01 Praktická škola jednoletá, 75-
41'-E/0L Pečovatelské služby a 33-5B-E /0L Zpracovatel přírodních pletiv' Teoretická
ýuka a odboľný výcvik probíhají v jednotliých místech vzdělávání, odborná praxe je
realizována na smluvních pracovištích sociálních partnerů školy' Vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami může být ľealizováno z důvodu jejich postiŽení ĺ
terénní formou přímo v zaÍízeních poskytovatelti sociálních služeb podle individuálních
vzdé|áv acích pl ánů žáků.
Vzdělávání žákťl se speciálními vzdělávacími potřebami vedou učĺtelé - speciální
pedagogové'

z Přehled oboľů vzđé|ání, kteľé škola vyučuie v souladu se zápisem ve
školském ľeistříku

Výuka v oboľech vzdělání probíhá dle SVP Vypracovaných podle příslušných RVP a
schválených ředitelem školy, Špo a školskou radou'

Ve školním ľoce 20].B * 201'9 vyučovala škola oboryvzdělání:

obory vzdélání ukončené qýučním listem:

dvouletý obor
š kol ní vzdéláv ací pro gram

69-54-E/0]_ Provozníslužby
Únia a výpomoc

tříletý obor
školní vzdělávací program

tříletý oboľ
školní vzděIáv ací pro gram

oboľy vzdělání bez qiučního listu:

dvouletý obor
škol ní vzdé|áv ací pro gram

jednoletý obor
škol ní vzdé|áv ací pro gram

33-5B-E/01' Zpracovatel přírodních pletiv
Košíkářské práce

75-4I-E/01 Pečovatelskéslužby
Pečovatelské služby

7B-62-C/02. Pľaktická škola dvouletá
Praktická škola dvouletá

Praktická škola i ednoletá
Praktická škola jednoletá
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3 Rámcový popis peľsonálního zabezpeč,ení činnosti školy

Ve školním ľoce 20]-8 _ 20L9 bylo ve Střední škole Euroinstitut zaměstnáno celkem 5].
pracovníků. Práce na HPP a DPP nebyly u všech pracovníků vykonáv ány v průběhu celého
školního roku, někteří zaměstnanci pracovali ve škole krátkodobě'

Pedagogičtí pľacovníci
Celkem: 30 pracovníků
Hlavní pľacovní poměr: 18 pracovníků
Dohoda o provedení práce: L2 pracovníků

ostatní pracovníci školy
Celkem: 21pracovníků
Hlavní pracovní poměľ: 4 pracovníci
Dohoda o pľovedení práce: 1-7 pracovníků

4 Úaa|e o přiiímacím řízení a přiietí do školy

Ve školním roce 201'8 /2019 se přijímací zkoušky konaly do čľyř oborů v celkovém počtu
55. Uchazeči o studium se účastnili vstupního pohovoru a bylo přijato celkem 51 žáků.

Żaciaylĺ do oborů vzdělání zaŕazeni na základě vyšetření a doporučení psychologa a
speciálního pedagoga Speciálně pedagogického centra, Fričova t99,274 01Slaný.

5 Úaa|e o qýsledcích vzděláváníźáktlpodle cílů stanovených vzdělávacími
pľogramy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně ýsledků
závěľečných zkoušek

Podle stavu k 30. čeľvnu2o19:

Pľovozní služby 52 ž'ákťl

Praktická škola dvouletá 78žáků

Praktická škola iednoletá 12 žáktt

Zpracovatelpříľodníchpletiv 6źákťt

Pečovatelské služby

Celkem

Lžák
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Závěrećné zkoušky ve školním roce 2018 /2oI9=

Závěrečné zkoušky Ve dvouletém studijním oboru 69-54-E/O1 Provozní služby
absolvova|o21'źákťl' ve dvouletém studijním oboru 7B-62-C/02 Praktická škola dvouletá
3 žáci a v jednoletém studijním oboru 7B-6z-C/01 Praktická škola jednoletá 7 žákű.

6 Úaa|e o prevenci sociálně patologických ievů

Ve školním roce 2018 /2019 byla prevence sociálně patologických jevů realizována
formou besed se školním metodikem prevence.
KaŽdoro čně škol a zpr acov ává M ini mál ní p ľeventivní program.

7 uaa|e o dalším vzdé|ávání pedagogických pracovníků

Ve školním roce 2018 /2079 probíhalo další vzděl áváni pedagogicĘfch pracovníků podle
stanoveného plánu DVPP.

1J IVP jako nástroj podpory žáků se SVP
Kurzu se zúčastnilo celkem 28 pľacovníků.

z) Úklidové práce pro pedagogy praktických škol a odborných učilišť - neakreditovaný
kurz
Kurzu se zúčastnilo celkem 28 pracovníků.

Speciální pedagogika
Ke studiu speciální pedagogiky v rámci CžV UJEP Ústí nad Labem byli přihlášeni
2 pedagogičtí pracovníci pro školní rok201'B/2019'

MBA Management ve školství
Ustav práva a právní vědy Praha byl přihlášen ]- pedagogický pracovník.

Všichni přihlášení studium úspěšně absolvovali.

B Úaa|e o aktivitách a pľezentaci školy na veřeinosti

wvyw.euroinstitut,cz
(školní webJ

www.specialni-pedagogĺka'cz
odboľné články učitelů naší školy z oblasti speciální pedagogiky

www.youtube.com
qýuková videa zevzdě|ávání našich žáků

Facebook
sociální síť, fotografie Žáků z průběhu vzdélávání, příspěvky žákťl a učitelů naší školy

Twitter
sociální síť, fotografie žáků z průběhu vzdělávání, příspěvky žáků a učitelů naší školy
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9 Úaa|e o qýsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 20].B - 2019 nebyla kontrolní činnost ČŠI provedena.

10 Zák|adní údaie o hospodaření školy
Úaaje o vyúčtování dotace ve školním roce 20].B /2O1g budou zaslány v požadovaném
termínu'
Ukazatel nákladovosti ve školním roce20IB/2019 bude zas|ánv požadovaném termínu.

LI Úda;e o zapoiení školy do rozvoiových amezinárodních pľogramů
Ve školním roce 2018 /2019 nebyla škola zapojena do rozvojových a mezinárodních
progľamů.

12 Úaa|e o zapoiení školy do dalšího vzdělávání v ľámci celoživotního
vzdélávání

Ve školním roce 201'Bl20I9 nebyla škola zapojena do dalšího vzdélávání vrámci
celoživotního vzdělávání'

13 Úaa|e o předložených a školou ľealizovaných proiektech financovaných
z cizích zdroiů

Ve školním roce 20L8/2019 škola realizovala následující projekty:
oP VVV šablony pro Euroinstitut v olomouckém kraji, registrační číslo projektu
c2.02.3.68 / 0.0 / 0.0 / 1,6_03 5/000 7 933.

o I||/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z rűzných škol prostřednictvím vzájemných
návštěv (pro SŠJ, účast B pedagogů

o I|l/2.B Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ), účast 4 pedagogové
. III/2.I0 Zapojení odborníka z pľaxe do ýuky na SŠ, účast 2 odborníků z praxe u 4

naši pedagogové
. III/2'I3Yzájemná spolupráce pedagogů SŠ, účast 12 pedagogů
o I||/2'1' DVPP v ICT, účast 4 pedagogů
. |||/2.3 DVPP v ICT, účast B pedagogů

L4 Úaa|e o spolupľáci se sociálními paľtnery školy
Ve školním roce20tB/2019 spolupracovala škola s těmito sociálními partnery:

o Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., Sadová 7426/7 ,785
01 Šternberk 1

o Domov Na zámečku Rokytnice,P.o., Rokytnice 1',75104 Rokytnice u Přerova
o Centrum Dominika Kokory, p.o. (Dřevohostice), Kokoľy 54,75t 05 Kokory
o Domov ,,Na Zámku", p.o. - Nezamyslice, nám. děk. Františka Kvapila L7,

Nezamyslice,798 26 Nezamyslice u Pľostějova
o Domov u rybníka Víceměřic€,P.o., Víceměřice 32,798 26 Nezamyslice u Prostějova
o Chráněné bydlení Domova Daliborka, Daliborka L0,796 01Prostějov
o DOZP Barborka, Karla Čapka 3333/2, 767 07 Kroměříž
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. DZP Kunovice - Na Bělince, Na Bělince t49z,686 04 Kunovice
o DZP Kunovice - Cihlářská, Cihlářská 526,686 04 Kunovice
o DZP Velehrad - Buchlovská, Buchlovská 30]-, 687 06 Velehrad
o DZP Velehrad - Vincentinum, Nádvoří 305, 687 06 Velehrad
o DZP Medlovice, Medlovice90, 687 4I
o DZP Staré Město, Kopánky 2052,686 03 Staré Město
o DZP Javorník Chvalčou |avornická B30, 768 72 Chva|ć,ov
o Domov bez bariér Hořice, Strozziho ']'333,50B 01 Hořice

S qýľoční zprávou o činnosti školy byli seznámeni všichni pracovníci školy a byla
zveřeiněna na webových stľánkách školy.
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