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Střední škola Euroinstitut 

 

I. Základní údaje o škole 
 

Název školy: Střední škola Euroinstitut  

Zřizovatel školy: Obecně prospěšná společnost Euroinstitut (zápis změny 11/2017) 

Ředitel: Mgr. Jarmila Hejtmánková 

Web školy: www.Euroinstitut.cz 

Email: stredocesky@euroinstitut.cz (škola) 
             jarmila.hejtmankova@euroinstitut.cz (ředitelka školy) 
 
Telefon: 608 704 077 (škola) 
                 720 334 314 (ředitelka školy) 
  
Právní forma školy: školská právnická osoba 

Sídlo školy: Neprobylice 18, Třebíz 273 75  

Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 
Kvílice 38, 273 75 Třebíz 
Pražská 398, 274 01 Slaný 
Smečno 1, 273 05 Smečno 
Roztoky 52, 270 23 Křivoklát 
Jílovská 141,  252 44 Psáry 

Datum zápisu do rejstříku: 24. 1. 2013 

Datum zahájení činnosti:  1. 9. 2013 

Druh školy: střední škola  

Nejvyšší povolený počet žáků: 180 

IČO: 01 343 025 

IZO: 181 044 463 

REDIZO: 691 004 927 

 

 

 

mailto:jarmila.hejtmankova@euroinstitut.cz
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Střední škola Euroinstitut 

Školská rada: ustanovena  v roce  2013,  počet členů – 3  

členové: Věroslav Dvořák – jmenovaný zřizovatelem 
                Mgr. Jiří Hejtmánek – zvolen pedagogickými pracovníky 
                Simona Frantová – zvolena zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými  
                                                     žáky 

                                                                                                                                          

Název školského zařízení: Speciálně pedagogické centrum 

Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  
Fričova 199, Slaný 274 01  
Tomanova 1113, Slaný 274 01 

Ředitel SPC: Mgr. Jarmila Hejtmánková 

Vedoucí SPC: Mgr. Dáša Fišerová 

Email: spc@euroinstitut.cz    

Datum zápisu do rejstříku: 26. 8. 2014 

Datum zahájení činnosti: 1. 9. 2014 

Nejvyšší povolený počet klientů: neuvádí se 

IZO: 181 061 066 

 

Název školského zařízení: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 
č.p. 18, 273 75 Neprobylice 
č.p. 1, 273 05 Smečno 
č.p. 52, 270 23 Roztoky 
Tomanova 1113, 274 01 Slaný 
Jílovská 141, 252 44 Psáry 
 
Činnost školského zařízení vykonává právnická osoba:  
 
Střední škola Euroinstitut, Neprobylice 18, 273 75 Třebíz 

Email:  stredocesky@euroinstitut.cz    

Datum zápisu do rejstříku: 4. 5. 2015  

mailto:spc@euroinstitut.cz
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Střední škola Euroinstitut 

Datum zahájení činnosti:  1. 9. 2015 

Nejvyšší povolený počet klientů: neuvádí se 

IZO: 181 069 377 

 

Akreditace k provádění vzdělávacích programů (MŠMT ČR) – platnost akreditace do 
3. 2. 2019 

 Studium pedagogiky – učitel střední školy 

 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 

 Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku v zařízení sociální péče 

Akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu (MZDR ČR) – platnost 
akreditace do 30. 6. 2021 

 Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných 

Akreditace k provádění vzdělávacích programů (MŠMT ČR) – platnost akreditace do 
18. 9. 2020 

 MS Windows a MS Office 

 Rizika a prevence pohybu na internetu 

 Úvod do MS Windows a MS Office 

 Tvorba, motivace a metody vyučování ve výuce ICT 

 Úvod do tvorby webu 

 

Doplňková činnost Střední školy Euroinstitut 

Datum zápisu změny: 13. 5. 2016 

Předmět doplňkové činnosti:  

 Ucelená rehabilitace a léčebná pedagogika 

 

Datum zápisu změny: 22. 3. 2018 

Předmět doplňkové činnosti:  

 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 
činnosti 
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 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a 
obdobných akcí 

 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní 
činnosti 

 Překladatelská a tlumočnická činnost 

 

Střední škola Euroinstitut získala ve školním roce 2015 – 2016  statut Ústavní školy 

UHK – Ústavu sociální práce. Předmětem smlouvy je spolupráce Střední školy 

Euroinstitut a Univerzity Hradec Králové – Ústavu sociální péče při zajištění odborné 

praxe studentů školy. Ve školním roce 2017 – 2018 praxe studentů nebyla 

realizovaná. 

Pozn. 8. 11. 2017 – Změna názvu specifikace školy – Univerzita Hradec Králové – 

Filozofická fakulta 

 
Charakteristika školy: škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
podle §16 odst. 9 školského zákona.   
 
Zhodnocení současného stavu: škola zahájila svoji činnost 1. 9. 2013 vzděláváním 
žáků ve dvouletém oboru 69-54-E/01 provozní služby a ve tříletém oboru 75-41-E/01 
pečovatelské služby. Ve školním roce 2014 – 2015 bylo zahájeno vzdělávání žáků se 
zdravotním postižením, zejména  mentálním, souběžným postižením více vadami a 
autismem. Žáci se vzdělávají podle individuálních vzdělávacích plánů v oborech 69-
54-E/01 provozní služby, 78-62-C/02 praktická škola dvouletá a  78-62-C/01 
praktická škola jednoletá ve svém přirozeném prostředí, tedy přímo v zařízeních 
poskytovatelů sociálních služeb. V některých těchto zařízeních byla postupně zřízena 
další místa poskytování vzdělávání. Odborný výcvik / praktické činnosti 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. 
 
 
1. 9. 2014 zahájilo svoji činnost Speciálně pedagogické centrum s místem poskytování 
školských služeb Fričova 199, Slaný 274 01.  
 
Dne 30. 12. 2015 bylo do rejstříku zapsáno další místo poskytování vzdělávání nebo 
školských služeb na adrese SPC, Tomanova 1113, 274 01 Slaný. 
 
K 31. 8. 2018 Speciálně pedagogické centrum kapacitu 910 klientů. 
 
 
1. 9. 2015 zahájilo svoji činnost Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků s místem poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na adrese 
Neprobylice 18, Třebíz 273 75.  
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Střední škola Euroinstitut 

Dne 30. 12. 2015 bylo do rejstříku zapsáno další místo poskytovaného vzdělávání 
nebo školských služeb na adrese: 
č.p. 18, 273 75 Třebíz 
č.p. 1, 273 05 Smečno 
č.p. 52, 270 23 Roztoky 
Tomanova 1113, 274 01 Slaný  
Jílovská 141, Psáry (zapsáno 20. 3. 2017) 
 
 
 

II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem  
ve školském rejstříku 

 
Výuka v oborech vzdělání probíhá dle platných ŠVP vypracovaných podle příslušných 
RVP. Školní vzdělávací programy byly schváleny ředitelkou školy a radou ŠPO, 
vyjádřila se školská rada. 

Ve školním roce 2017 – 2018 vyučovala škola tyto obory vzdělání: 

Obory vzdělávání ukončené vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem: 
 
dvouletý obor                                                 69-54-E/01  Provozní služby 
školní vzdělávací program                          Úklid a výpomoc 
 
 
Obory vzdělávání ukončené vysvědčením o závěrečné zkoušce: 
 
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 

 

Ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů nebyly ve školním roce 2017/18 

žádné změny. 
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III. Rámcový popis personálního zabezpečení 
 
 
1. Pedagogičtí pracovníci – počet podle zahajovacích výkazů  
  
škola   
ředitel a zástupce ředitele - fyzické osoby celkem 2 
ředitel a zástupce ředitele - přepočtení na plně zaměstnané 2 
pedagogičtí pracovníci - fyzické osoby celkem 30 
pedagogičtí pracovníci - přepočtení na plně zaměstnané 17 
interní učitelé - fyzické osoby celkem 14 
interní učitelé - přepočtení na plně zaměstnané 11, 6 
externí učitelé - fyzické osoby celkem 16 
externí učitelé - přepočtení na plně zaměstnané 5, 4 
     
         
2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků – podle stavu ke dni vyplnění 
zahajovacího výkazu 
 
škola počet pedagogických 

pracovníků 
přepočtení na plně 
zaměstnané 

 kvalifikovaných 23 76, 66 
nekvalifikovaných   7 23, 33 

 
         
             
         
   IV. Údaje o přijímacím řízení a přijetí do školy 
 
Ve školním roce 2017 – 2018    se přijímací zkoušky do oboru vzdělávání provozní 
služby,  praktická škola dvouletá a praktická škola jednoletá nekonaly. Uchazeči o 
studium se účastnili vstupního pohovoru. 
 
Žáci byli do jednotlivých oborů vzdělání zařazeni na základě doporučení Speciálně 
pedagogického centra, Tomanova 1113, Slaný a Fričova 199, Slaný. 
 
Do oboru vzdělání pečovatelské služby se pro školní rok 2017 – 2018 nepřihlásil 
žádný uchazeč. 
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Střední škola Euroinstitut 

1. kolo přijímacího řízení podle stavu k 31. 5. 2018 

 
69-54-E/01 provozní 
služby     

přihlášeno přijato 

 17 17 
 
 
78-62 -C/02  PRŠ2     přihlášeno přijato 
 20 20 
                                                        
 
78-62-C/01  PRŠ1 přihlášeno přijato 
 3 3 
 
Celkem bylo přihlášeno a přijato v 1. kole přijímacího řízení 40 žáků. 
 
    
 
 

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně 

výsledků závěrečných zkoušek 
 

Výsledky vzdělávání podle stavu k 31. srpnu 2018 – 180 žáků: 

69-54-E/01 provozní 
služby                        

ročník absolvovalo 

 1. 25 
 2. 30 
 2. ročník s prodloužením o 

1 rok 
9 

 2. ročník s prodloužením o 
2 roky 

13 

 

78-62-C/02 PRŠ2                        ročník absolvovalo 
 1. 51 
 2. 26 
 2. ročník s prodloužením o 

1 rok 
21 

 2. ročník s prodloužením o 
2 roky 

0 
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78-62-C/01 PRŠ1                       ročník absolvovalo    
 1. 5 
 1. ročník s prodloužením o 

1 rok 
0 

 
 
Výsledky závěrečné zkoušky podle stavu k 20. září 2018 
                      
69-54-E/01 provozní služby                        
přihlášeni 36 
prospěli 6 
prospěli s vyznamenáním 26 
neprospěli 0 
nekonali 4 
žádost o náhradní termín 1 
žádost o opravný termín 0 
omluvena 3 
 
 
78-62-C/02 praktická škola dvouletá                       
přihlášeni 2 
prospěli 0 
prospěli s vyznamenáním 2 
neprospěli 0 
nekonali 0 
žádost o náhradní termín 0 
žádost o opravný termín 0 
omluveni 0 
 
  
 
Vzdělávání ve školním roce 2017 – 2018  absolvovalo úspěšným složením 
závěrečných zkoušek v oborech provozní služby a praktická škola dvouletá celkem  
34 žáků Střední školy Euroinstitut. 
 
Bez absolutoria ukončilo vzdělávání 9 žáků. 
 
 
 
 

VI.   Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Ve školním roce 2017 – 2018  byla prevence sociálně patologických jevů realizována 
prostřednictvím konkrétních vyučovacích předmětů podle jednotlivých ŠVP.  
Každoročně škola zpracovává Minimální preventivní program. 
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Střední škola Euroinstitut 

 
VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Ve školním roce 2017 – 2018  probíhalo další vzdělávání pedagogických pracovníků 
podle stanoveného plánu DVPP. Prioritou pro naši školu bylo dokončení 
magisterského studia pedagogických pracovníků, studium speciální pedagogiky 
v rámci CŽV a vzdělávací kurz  Studium pedagogiky – učitel střední školy, Studium 
pedagogiky pro asistenty pedagoga, příp. získání profesní kvalifikace: 
 
Magisterské studium na VŠ: 1 absolventka 
 
Magisterské studium navazující: pokračují 3 pracovnice 
 
Speciální pedagogika v rámci CŽV UJEP Ústí nad Labem: 5 absolventů 
 
Studium pedagogiky – učitel střední školy: 7 absolventů 
 
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga: 7 absolventů 
 
Získání profesní kvalifikace: 1 absolventka 
 
 
 
 

VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Prezentace a aktivity Střední školy Euroinstitut jsou veřejnosti sdělované 
prostřednictvím: 

 www.Euroinstitut.cz 

(školní web, informace, výukové materiály)) 

www.Euroinstitut.webnode.cz 
(informace pro komunikaci mezi žáky a učiteli, procvičování učiva, aktuality) 
 
www.Euroinstitut.net 
(obecné informace o vzdělávání) 
 
www.specialni-pedagogika.cz 
(odborné články učitelů naší školy z oblasti speciální pedagogiky) 
 
www. YouTube.com 
(výukové klipy a vzdělávací videa z průběhu vzdělávání našich žáků) 
 
Facebook 
(sociální síť, fotografie žáků z průběhu vzdělávání, příspěvky žáků a učitelů naší 
školy) 
 
 

http://www.euroinstitut.net/
http://www.specialni-pedagogika.cz/
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Twitter 
(sociální síť, fotografie žáků z průběhu vzdělávání, příspěvky žáků a učitelů naší 
školy) 
 
www.rajce.idnes.cz 
(databáze fotografií z průběhu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami) 
 
Exkurze s výkladem na MěÚ v Neratovicích – sociální odbor  
 
Exkurze s výkladem v solné jeskyni Mladá Boleslav 
 
Exkurze do knihovny V. V. Štecha ve Slaném 
 
Exkurze do železničního muzea v Nymburku 
 
Návštěva Muzea Bedřich Hrozného (historická expozice) Lysá nad Labem 
 
Meziškolní soutěž vyhlášená zřizovatelem: „Dovednostní olympiáda učňů a žáků 
praktických škol“ 
 
Pohybové aktivity žáků školy – tělocvična ZŠ Kvílice a Neprobylice 
 
Relaxační aktivity - kroužek výtvarné výchovy a keramiky 
 
 
    

IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené  
Českou školní inspekcí 

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

X. 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. 
 

 

XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

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

http://www.rajce.idnes.cz/
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XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci  
celoživotního učení 

 
Ve školním roce 2017 – 2018 škola realizovala další vzdělávání pedagogických 
pracovníků formou akreditovaných vzdělávacích kurzů: 
 

 Studium pedagogiky – učitel střední školy 
 

 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 
 

Pracovníci školy se zúčastnili následujících seminářů a školení: 
 

 Podpůrná opatření 1. – 5. stupně – Comenius Agency s. r. o. 
 

 Setkání pracovníků SPC Středočeského kraje – NÚV Praha 
 

 Asistent pedagoga  podle § 1, písm. c), vyhlášky č. 317/2005 Sb. – ASCS ČR 
 

 Školský zákon ve znění úprav v letech 2016, 2017 a 2018 – Comenius Agency  
s. r.o.  
 

 GDPR ve školách od A do Z – Nakladatelství Forum, s. r. o. 
 

 Pověřenec GDPR pro ochranu osobních údajů – první zkušenosti z praxe – 
Eduzone, s. r. o. 

 

 Novela školského zákona a novela vyhlášky o vzdělávání žáků se SVP a žáků 
nadaných – Comenius Agency s. r. o. 

 
 
 

XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

 
Ve školním roce 2017 – 2018  škola realizovala tyto projekty financované z cizích 
zdrojů: 
 
 

 Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky, studenty s přiznanými 
podpůrnými opatřeními 
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 MŠMT: Výzva č. 02-16-035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování. Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 
OP. 
 
 

 
XIV. Údaje o spolupráci se sociálními partnery školy 

 
Ve školním roce 2017 – 2018 spolupracovala škola s těmito sociálními partnery: 
 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Na Třešňovce, Česká Skalice 
Domov Vraný, poskytovatel sociálních služeb 
Zahrada, poskytovatel sociálních služeb Kladno 
Bellevue, poskytovatel sociálních služeb Slaný 
Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb Zavidov 
Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb Milovice 
Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb Lipník 
Koniklec Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb 
Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb Nalžovice 
Domov sociálních služeb Chotělice 
Domov Barbora, poskytovatel sociálních služeb Kutná Hora 
Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb 
Domov Na Svobodě, Čížkovice  
Domov Rybka, poskytovatel sociálních služeb Neratovice 
Domov Dědina  pro OZP, Opočno 
DOZP v Radošově, Radošov 
DOZP Skřivany (DSS) 
Centrum 83, Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb 
PMVO Slaný 
Hotel U Hvězdy Praha 6 
Hoffrichter s. r. o. Žerotín 
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S výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2017-18 byli seznámeni:  

Jméno Datum Podpis 
 
Doc. MUDr. PhDr. Leoš 
Středa, Ph.D. 

  

 
Mgr. Jarmila 
Hejtmánková 

  

 
Mgr. Jiří Hejtmánek 

  

 
Mgr. Zuzana Matulová 

  

 
Mgr. Milada Kazimírová 

  

 
Mgr. Petra Stroffová 

  

 
Eva Hovorková 

  

 
Bc. Yvona Chybíková 

  

 
Ivana Šimečková 

  

 
Bc. Romana Zámostná 

  

 
PaedDr. Zbyněk Merhaut 

  

 
Mgr. Vladimír Poláček 

  

 
Mgr. Markéta Čapková 

  

 
PhDr. Erika Nehrerová, 
Ph.D. 

  

 
Bc. Alena Šimečková 

  

 
Štěpánka Říhová 

  

 
Mgr. Jiří Návesník 

  

 
Ing. Luboš Kvíčala 

  

 
Bc. Veronika Podobová 

  

 
Bc. Zuzana Vynšová 

  

 
Milan Holý 
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Michaela Thonová 
 
Anna Ryvolová 

  

 
Dagmar Remešová 

  

 
Ing. Martina Káčerková 

  

 
Hana Chýlová 

  

 
Jakub Hejtmánek 

  

 
 
Ivona Fairaizlová 

  

 
Jakub Dang 

  

 
Miluše Brzáková 

  

 
Bc. Zora Blažejová 

  

 

 


