
vÝnoČľÍ zpnÁvAo ČIľľ{oSTI ŠroLY
Střední škola Euľoinstitut v KaľIovaľském kľaji

Husova 992, 3625t Jáchymov

2018ĺ2019

VZDELAVANIM PROTI

HANDICAPU

Mgr. Michal Müller' MBA
ředitel školy

EURO
INST
TTUT



Obsah

1. Záklađní údaje o škole.

2. Přehled oboru vzdě:lání.

3. Rámcoý popis peľsonálního zabezpečení činnosti školy.

4. Úaa3e o přijímacím Íízeni apřijetí do školy

5. Udaje o qýsledcích vzďélaváni žźt<tl

3

4

4

{

8. Úaaje o aktivitách aprezeĺtaci školy na veřejnosti...... ........... 6

9. Úĺa.je o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí.. . '. . .. . .. . 6

I0. Základní údaje o hospodaření školy....

6. Udaje o prevenci sociálně patologických jevů. 5

7. Úaa.1e o dalším vzdělávźnipedagogických pracovníků... 5

7

t t. Údaje o zapojení školy do ľozvojových amezinárodních programů.. 7

n.uaĄe o zapojení školy do dalšího vzděIélvźnív rámci celoŽivotního vzdělávtní... 7

13. Udaje o předložených a školou reaIizovaných projektech.... 7

u.ÚaĄe o spolupráci se sociálními partnery školy. 7

Štolska rada ýľoční zprávuprojednala a schválila ďne 26. zátí 2019

2



1Zá'kJadní údaje o škole

Předmět a náležitosti Výľoční zprávy o činnosti Střední školy Euroinstitut v Kaľlovarském
lłaji za školní ľok 201812019 jsou upraveny zákonem č' 56112004 Sb., o předškolním,
záklađnim, středním' vyšším odboľném a jiném vzděltnźłní (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a vyhláškou č,. I5l2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
záměrtĺ a výľočních zprtn v platném znění.

Název školy: Střední škola Euroinstitut v Kaľlovaľském kĺaii

Pľávní foľma školy: školská právnická osoba
Sídlo školy: Husova 992,362 51 Jáchymov
Zŕizov atel školy : obecně pľo spě šná společno st Euro institut
Ředitel: Mgr. Michal Mtiller
Zástapce ředitele: Mgr. Karel Krucký
Email : kaľlovaľsky@euľoinsti tllt.cz
Pověřenec pľo ochľanu osobních údajů: Mgľ. Pavlína Hromáđková
Datum zŕízení školy: I. 9. 2016
Datum zaŕazení do ľejstříku škol: 1 .9.2016
Dľuh školy: střední Škola
Nejlyšší povolený počet žá"Jrű:120

Charakteľistika školy: Škola je zřízena dle $16 odst. 9 zttkona 56112004 Sb. o předškolním,
záklađnim, středním' vyšším odborném a jiném vzděláváni (školský zákon) ve znění
pozdějších předpisů. Škola vzđěIává žáky se zďravotním postiŽením, zejména mentálním,
souběŽným postižením více vadami a autismem.
Zhodnocení současného stavu: Škola zahájila svoji činnost 1. 9. 2016. Ve školním roce
20I8l20I9 bylo zahájeno vzdělávttní žákű podle individuálních vzdělávacích plánů v oboľech
78-6Ż-Cl02 pľaktická škola dvouletá, 78-62-Clu praktická škola jednoletá a 69-54-El0I
pľovozní služby. Výuka a odboľný ýcvik probíhají v učebnách dalších míst vzđělávtni a ĺa
smluvních pracovištích sociálních paľtneľů školy. YzděIávání žáktl můŽe být realizováno
z důvodu jejich handicapu i terénní foľmou přímo v zaŤízeních poskytovatelů sociálních
sluŽeb podle individuálnich vzdělávacích planů žáků. odborny lycvik žĺáků se speciálními
vzdělávacími potřebami pľobíhá také v zařizeních poskytovatelů sociálních služeb a na
smluvních pľacovištích sociálních paľtneľů. Yzdéláváni Žákű se speciálními vzďělávacími
potřebami vedou učitelé _ speciální pedagogové.

Školská rada
Datum ustanovení ŠR: l. 9. 2016

Seznam členů ŠR:
Mgľ. Pavlína Hľomádková' předsedkyně školské ľady
Ivana Svobodová DiS., zástupce pedagogických pracovníků
Miľoslav Täiš, zástupcę žákű aztkonných zástupců
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2 Přehled oboľů vzdělání, kteľé škola vyučuje v souladu se zápisem ve
školském rejstříku

Výuka v oborech vzděIźlní
a schválených řęditelem školy,

probíhá dle Švp vypracovaných pođle příslušných RVP
SPo a školskou ľadou.

Ve školním roceŻ0l8l2019 vyučovala škola obory vzďěIání

obory vzdélávání ukončené qýučním listem:

obory vzdělávání bez výučního listu:

dvouletý oboľ
školní v zdéláv ací pro gram

dvouletý oboľ
školní v zděláv ací pro gľam

jednoletý obor
ško lní v zděIáv aci pro gľam

Provoznĺ služby
Útlia a výpomoc

Praktická škola dvouletá
Pľaktická škola dvouletá

Praktická škola jednoletá
Pľaktická škola j ednoletá

69-54-F.l0r

78-62-Cl0Ż

78-62-Cl0r

3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Ve školním roce 20l8l20l9 bylo Ve Střední škole Euľoinstitut v Karlovarském kraji
zaměstnáno celkem 54 pracovníků. Pľáce na HPP a DPP nebyly u všech pracovníků
r,ykonávany v pruběhu celého školního roku, někteří zaměstnanci pracovali ve škole
kĺátkodobě.

Pedagogičtí pľacovníci
Celkem: 33 pľacovníků
Hlavní pľacovní poměr: 16 pľacovníků
Dohoda o pľovedení práce: 1 7 pracovníků

Ostatní pľacovníci školy
Celkem: 2Ż ptacovníktl
Hlavní pracovní poměľ: 3 pracovníků
Dohoda o provedení práce: 1 9 pracovníků

4 Udaje o přijímacím řízení a přijetí do školy

Ve školním ľoce 2018/2019 se přijímací zkoušky do oboru vzdělávání provozní služby,
praktická škola dvouIetáapraktická škola jednoletá nekonaly.IJchazeči o studium se účastnili
vstupního pohovoľu.
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Žaci ayn do oborů vzďěltlvźni zaŕazeni ĺa záklaďě ryšetření a doporučení psychologa
a speciálního pedagoga ze Speciálně pedagogického centľa, Fričova 199, Slaný.

5 Úa"1. o výsledcích vzdělávánížákűpodle cílů stanovených vzdělávacími
progľamy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků
závěrečných zkoušek

Úaa;e o výsledcích vzdělává ní źá/rtl

Závérečné zkoušĘ se ve školním roce 201812019 konaly v oboľu Praktická škola jednoletá,
Praktická škola dvouletá a v oboľu Provozní služby.

Přehled výsledků záv ěrečných zkoušek

6 Udaje o pľevenci sociálně patologických jevů

Ve školním rocę 2018lŻ0I9 byla prevence sociálně patologických jevu reaIizována foľmou
besedy se školním metodikem pľevence.
KaŽdoročně škola zpracov áv á Minimální preventivní program.

7 Úouje o datším vzdélźryźlní pedagogických pracovníků

V rámci dalšího vzdélávání pedagogických pracovníků se v tomto školním roce pedagogičtí
pracovníci zúčastnili následuj ící ch vzdělávacích kuľzů.
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Střední škola Euroinstitut
v Kaľlovarském kľaii

Výsledky Počet žáků

prospělo s wznamenáním 22
pľospělo 78
nepľospělo 20
opakovalo ľočník 0

celkový počet žáků 120
pruměrný počet zameškaných hodin nažáka
ztoho neomluvených

oboľ Počet
źńkůl

Pľospěl s
wznamenáním

ProspěVa NepľospěI/a Nekonal/a

69-s4-El0r
Provozní služby

T3 2 13 0 I

78-62-Cl0I
Pľaktická škola
iędnoletá

2 0 Ż 0 0

78-62-Ct02
Praktická škola
dvouletá

2 0 2 0 0



Ęp vzdělávání Zaméŕení Počet účastníků Akľedĺtace
vĺŠnĺľ
ano/ne

odborný kuľz IVP jako nástľoj
podpory Žáků se SVP

31 ne

odbomý kuľz Uklidové pľáce pro
pedagogy pľaktických
škol a odbomých
učilišť

31 ne

odborný kurz MS Windows a MS
oÍľrce

4 ano

odboľný kurz Uvod do tvorby webu 8 ano

23 pedagogických pracovníků se zúčastnilo v tomto školním roce pľojektu Šablony pľo
Euľoinstitut v Kaľlovarském kľaji.
Registľační číslo pľoj ektu: CZ.02.3 .681 0.0 l 0.0 l 16 03 5 l 0007 93Ż

8 Úoaj. o aktivitách a pľezentaci školy na veřejnosti

www.Euľoinstitut.cz
(školní web)

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

www. YouTube.com
výuková videa ze vzdělávání našich žáktl

Tip Rádio
pravidelné rozhlasové vysílaní o zďravém životním stylu pro žáky Se speciálními
vzdělźxacími potřebami, pro učitele a ředitele škol

Facebook
sociální síť, fotogľafie žákű z průběhu vzděIávání, příspěvky žáků aučitelů naší školy

Twitter
sociální síť, fotografie žáktl z pľůběhu vzdélávání' příspěvky žáktl aučitelů naší školy

9 Úaaj" o výsledcích inspekční čĺnnosti pľovedené Českou školní ĺnspekcí

Ve školním roce 2OI8120I9 nebyla kontrolní činnost ČŠI pľovedena.
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10 Základní, údaje o hospodaření školy

Úaa;e o'ĺ,yúčtování dotace ve školním roce 201812019 budou zaslány vpoŽađovaném
teľmínu.
Ukazatel nákladovosti ve školním roce 20l8l20l9 bude zaslán v požadovaném teľmínu

11 Úoaje o zapojení školy do ľozvojových a mezinźlrodních pľogľamů

Vę školním roce 20I8l20I9 nebyla škola zapojena do ľozvojoých a mezĺnárodních
progľamů.

12 Udaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního

vzdělá'ľání

Ve školním roce 2018/2019 byla škola zapojena do dalšího vzděIávání v rámci celoživotního
vzděIávźní.

13 Úauj" o předložených a školou realizovaných projektech financovaných

z cizích zdľojů

Ve školním roce 201812019 škola neľęalizovala žádné projekty financované z cizích zdľojů.

L4 Udaje o spolupľáci se sociálními paľtnery školy

Ve školním roce20I8l2019 spolupracovala škola s těmito sociálními partnery

ZákJadní škola Jáchymov, p.o.
Husova 992,362 51 Jáchymov
ZálkJadní škola a Pľaktická škola Aš
Studęntská 13,352 01 Aš
Domov pľo osoby se zdľavotním postižením ,,PÄTA" v Hazlově, p.o.
Skalka 60 - Hazlov,352 01 Aš
D0ZP 

''PRAMEN" 
v Mnichově, p.o.

Mnichov I42, 353 01 Maľiránské Lázně
Domov pľo osoby se zdľavotním postižením Rudné u Nejdku, p.o.
Rudné 8 -VysokáPec,362 21 Nejdek
Domov pro osoby se zdľavotním postižením ooSoKoLÍK" v Sokolově, p.o
Slavíčkova 170l,356 05 Sokolov
Domov pľo osoby se zdľavotním postižením v Maľiánské, p.o.
Maľiánská I6t,363 01 Jáchymov
Chráněné bydlení Sokolov, z.s.
Slavíěkova 1696,356 01 Sokolov
Dolmen, o.p.s. Agentrrra pľo chĺáněné bydlení
Slovenská 1596,356 01 Sokolov
Integrovaná střední škola Cheb
obľněné brigády 225816,350 02 Cheb
Kaľlovy Vary
Nábřeží Jana Pa1acha932l20,360 01 Karlovy Vary
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Střední škola živnostenská Sokolov, p.o.
Zákov ska 7 16, 356 0 1 Sokolov
Zál<Iadní škola Ostľov, p.o.
Kľušnohorská 304, 3 63 0l ostrov
MYFA facility s.ľ.o.
Bořivojova l252l4,130 00 Praha
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ffi
Střed n í škola
Eu roinstitut
v Karlovarském krajĺ

Zápis ze zasedání Školské rady dne 26. g.zo1rg

Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji, Husova 99Ż,36Ż 51 Jáchymov

Přítomni: Mgr. Pavlína Hromádková, lvana Svobodová DiS, Miroslav Taiš

členové školské radv

Zástupci zřizovatele: Mgr. Pavlína Hromádková

Zástupci pedagogů: lvana Svobodová DiS

Zástupci žáků: Miroslav Taiš

Program:

1) SchváleníVýroční zprávy za rok Żol8/2ot9

Školská rada schválila Výroční zprávu za rok Żot$/zolrg bez námitek

V Jáchymově dne 26.9. ŻoI9

Vypracovala Mgr. Pavlína Hromádková - předsedkyně školské ra
-r'ľ]

Střední škola Euľoinstitut v Kaľlovarském kľaji se síd1em Husova 992, 362 5r Jách;'ľnov 1 lčo o47zo997 | IZo: 18Lo76647
ředitel školy: Mgr' Michal Miiller, MBA I www'euroinstitut.cz I e-mail: karlovarsĘ@euroinstitut.cz I tel.:7737g3 65z




