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Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji, Pod vinohrady 232/30, 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

                                            2017 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zpracoval Mgr. Michal Müller, ředitel školy 

 
dne 26. 9. 2018 

 

 
Projednala a schválila školská rada 

 
dne 27. 9. 2018 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena na mimořádné pedagogické 
radě a radě ŠPO dne 27. září 2018. 
 
Školská rada výroční zprávu projednala a schválila dne 27. září 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. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních 
zpráv v platném znění a její novelou (vyhláška č. 195/2012 Sb.). 
 
Název školy: Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji 
 
Právní forma: školská právnická osoba  
 
Adresa školy: Pod vinohrady 232/30, Horní Moštěnice, PSČ 751 17 
 
IČO: 04 778 847 
 
Resortní identifikátor (RED_IZO): 691 009 198 
 
Resortní identifikátor střední školy (IZO): 181 077 051 
 
Zřizovatel: Obecně prospěšná společnost Euroinstitut 
 
Typ zřizovatele: obecně prospěšná společnost 
 
Ředitel: Mgr. Michal Müller 
 
Pevná linka: 587 070 099 
 
Mobilní telefon: 724 689 058 
 
Telefonní krizová linka pro postižené žáky: 602 666 666 
 
Email: olomoucky@euroinstitut.cz  
 
Datum zřízení školy: 3. 2. 2016 

Datum zařazení do rejstříku škol:  1. 9. 2016 

Druh školy: střední škola  

Nejvyšší povolený počet žáků: 120 

Školská rada ve složení:  MUDr. Irena Judasová , narozena 17. 4. 1965 

Exseil Royo, narozena 26. 10. 1997 

        MUDr. Ríša Suk, narozen 23. 3. 1962 

     

mailto:olomoucky@euroinstitut.cz
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Charakteristika školy:  
Škola vzdělává žáky se zdravotním postižením, zejména mentálním, kombinovaným a 
tělesným, rovněž i žáky se sociálním znevýhodněním nedostatečnou znalostí vyučovacího 
jazyka.  
Škola je zařazena do kategorie speciálního vzdělávání.   
 
Zhodnocení současného stavu:  
Ve školním roce 2017 – 2018 bylo zahájeno vzdělávání žáků s mentálním postižením 
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. Teoretická výuka 
a odborný výcvik probíhají v jednotlivých zařízeních nebo u smluvních partnerů, odborná 
praxe je realizována na smluvních pracovištích sociálních partnerů školy. Vzdělávání žáků 
s mentálním postižením může být realizováno z důvodu jejich postižení i terénní formou 
přímo v  zařízeních poskytovatelů sociálních služeb podle individuálních vzdělávacích 
plánů žáků.  
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vedou učitelé – speciální 
pedagogové. 
 
 

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 vzdělání ukončené výučním listem: 
 
 
dvouletý obor                              69-54-E/01       Provozní služby 
školní vzdělávací program                                    Úklid a výpomoc 
 
 
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 ve Střední škole Euroinstitut zaměstnáno celkem 33 
pracovníků. Práce na HP a DPP nebyly u všech pracovníků vykonávány v průběhu celého 
školního roku, někteří zaměstnanci pracovali ve škole krátkodobě. 
 
Pedagogičtí pracovníci 
Celkem: 27 pracovníků 
Hlavní pracovní poměr: 13 pracovníků 
Dohoda o provedení práce: 14pracovníků    
 
 
Ostatní pracovníci školy 
Celkem: 6 pracovníků 
Hlavní pracovní poměr: 2 pracovníků 
Dohoda o provedení práce: 4 pracovníků    
 
 
Přehled pracovníků 

pedagogický 
pracovník 

vzdělání aprobace pracovní 
zařazení 

pedagogická 
praxe 

speciální 
pedagog 

Doc. MUDr. PhDr. 
Leoš Středa, Ph.D. 

Karlova 
univerzita, fakulta 
všeobecného 
lékařství a fakulta 
žurnalistiky 

Všeobecné 
lékařství, 
speciální 
pedagogika 

Učitel střední 

školy 
21 let ano 

Mgr. Michal 
Müller 

VŠTVS Palestra, 
UJEP – 
Pedagogická 
fakulta 

Tělesná výchova a 
sportu, Speciální 
pedagogika 

ředitel 8 let ano 

Bc. Karel Krucký 

Trnavská 
univerzita, FTVS 
UK 

Veřejné 
zdravotnictví, 
metodika sportu a 
rehabilitace 

Učitel střední 
školy 

22 let ano 

Mgr. Milan 
Slaměník 

Univerzita 
Palackého 
v Olomouci – 
fakulta 
pedagogická 

Učitelství pro 
školy pro mládež 
vyžadující zvláštní 
péči, Speciální 
pedagogika 

Zástupce ředitele 20  let ano 

Mgr. Marek 
Heidingsfeld 

Karlova 
univerzita, fakulta 
tělesné výchovy a 
sportu 

Tělesná výchova a 
sport-vojenská 
tělovýchova 

Výchovný 
poradce a 
metodik 
prevence 

21 let ne 

Ivana Horáková 
Střední 
ekonomická škola 
Prostějov 

Výpomoc při 
obsluze hostů a 
pokrmů (65-012-
E, 65-005-E) 

Učitel střední 
školy 

2 roky ne 

Mgr. Yvona 
Chybíková 

Fakulta Jana 
Amose 
Komenského 

Pedagogika – 
resocializace, 
speciální 
pedagogika - 
vychovatelství 

Učitel střední 
školy 

22 let ano 

Mgr. Pavlína 
Hromádková 

Metropolitní 
universita Praha, 
o.p.s. 

Mezinárodní 
teritoriální studia 
– Evropská studia 
a veřejná správa 

Učitel střední 
školy 

2 roky ano 
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Mgr. Miluše 
Macíčková 

Masarykova 
Univerzita 

Speciální 
pedagogika 

Učitel střední 
školy 

 

18 let ano 

Karla 
Slaměníková 

Jazykové 
gymnázium Jana 
Blahoslava 
Přerov, Osvědčení 
o absolvování 
akreditovaného 
vzdělávacího 
programu 

Studium 
pedagogiky – 
učitel střední 
školy 

Učitel střední 
školy 

1 rok ne 

Kateřina Junková 

OA a Střední 
odborné učiliště 
obchodní, 
Osvědčení o 
absolvování 
akreditovaného 
vzdělávacího 
programu 

Drogistické zboží, 
Studium 
pedagogiky – 
učitel střední 
školy 

Učitel střední 
školy 

1 rok ne 

Bc. Juliana 
Vohralíková 

Univerzita Jana 
Amose 
Komenského  

Speciální 
pedagogika - 
vychovatelství 

Učitel střední 
školy 

4 roky ano 

PaedDr. Danuše 
Kadlčíková 

Univerzita 
Palackého 
Olomouc 

Doktor 
pedagogiky – 
PaedDr. 

Učitel střední 
školy 

43 let ano 

Mgr. Hana 
Šejdová 

Pedagogická 
fakulta Ostrava 

Učitelství 
odborných 
předmětů 

Učitel střední 
školy 

21 let ne 

Mgr. Pavla 
Matkowská 

Univerzita 
Palackého 
Olomouc, UJEP 
Ústí n.L. 

Pedagogika-
správní činnost 

Učitel střední 
školy 

3 roky ano 

Bc. Valerie 
Nováková 

Univerzita Jana 
Amose 
Komenského 

speciální 
pedagogika 

Učitel střední 
školy 

4 roky ano 

PaedDr. Lubomír 
Holzer 

Pedagogická 
fakulta UP 
Olomouc 

Speciální 
pedagogika - 
vychovatelství 

Učitel střední 

školy 19 ano 

Mgr. Kateřina 
Smítalová 

Univerzita 
Palackého 
Olomouc 

speciální 
pedagogika 

Učitel střední 
školy 

3 roky ano 

Romana 
Vašinková 

Úplné střední 
odborné vzdělání 

 
Učitel střední 

školy 
1 rok ne 

Mgr. Beata 
Zemanová 

Pedagogická 
fakulta 
Masarykovy 
university Brno 

Učitelství 
odborných 
předmětů pro 
střední školy, 
Speciální 
pedagogika pro 
učitele středních 
škol, učitelství 
praktického 
vyučování,  
vychovatelství 

Učitel střední 

školy 33 let ano 

Ing. Marie Radová 
Vysoká škola 
strojní a textilní, 
VUT Brno  

Technologie 
textilu a 
oděvnictví, 
Pedagogické 
studium, učitelství 
pro střední školy, 
speciální 
pedagogika 

Učitel střední 
školy 34 let ano 

Alena 
Rimanovská 

Střední odborné 
učiliště oděvní 
Prostějov 

Krejčí se 
zaměřením pro 
pánské oděvy 

Učitel střední 

školy 1 rok ne 
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4   Údaje o přijímacím řízení a přijetí do školy 

 
Ve školním roce 2017/2018 se přijímací zkoušky do všech tří oborů konaly v celkovém 
počtu 72. Uchazeči o studium se účastnili vstupního pohovoru a bylo přijato celkem 54. 
 
Žáci byli do oborů vzdělávání zařazeni na základě vyšetření a doporučení psychologa a 
speciálního pedagoga ze Speciálně pedagogického centra, Fričova 199, 274 01 Slaný. 

 

5    Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími     
       programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků     
       závěrečných zkoušek 
 
 

Mgr. Jarmila 
Hejtmánková 

FF UK Praha 

Učitelství pro 
jazykové školy 

Učitel střední 

školy 33 let ano 

Mgr. Jiří 
Hejtmánek 

FTVS UK Praha 

Učitelství 
všeobecně 
vzdělávacích 
předmětů 

Učitel střední 

školy 32 let ano 

Bc. Michaela 
Krucká 

Trnavská 
univerzita 

Veřejné 
zdravotnictví 

Učitel střední 

školy 11 let ano 

Zbyněk Říha 

SŠ strojnická 
Ivančice 
Pedagogické 
minimum  

Pedagogické 
minimum 

Učitel střední 

školy 11 let ne 

Mgr. Oldřich 
Müller 

Univerzita 
Palackého 
v Olomouci – 
fakulta 
pedagogická 

Učitelství pro 
školy pro mládež 
vyžadující zvláštní 
péče, speciální 
pedagogika 

Učitel střední 

školy 
20 let ano 

Mgr. Ilona 
Ibsenová 

Univerzita 
Palackého – 
fakulta 
pedagogická 

Učitelství 
všeobecně 
vzdělávacích 
předmětů, 
Speciální 
pedagogika 

Metodik pro 

vzdělávání 23 let ano 

Michaela 
Hulínová 

Střední odborné 
učiliště a Učiliště 

Potravinářský 
průmysl 

Administrativní a 

spisový 

pracovník 
------ ne 

Alena Horobová 
Střední škola 
podnikání 

Podnikání 

Administrativní 

pracovník ------ ne 

Bc. Markéta 
Pipková 

Vyšší ekonomická 
škola 

Finance a 
bankovnictví 
ukončen 
absolutoriem 

Administrativní 

pracovník ------ ne 

Mgr. Libor Kubík VŠ – UP Olomouc 

 Administrativní 

pracovník 30 let ne 

PhDr. Jaroslava 
Dosedlová 

FF MU v Brně  Školní psycholog ------ ne 
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Podle stavu k 30. červnu 2018: 

Provozní služby                                  60 žáků 
 
Praktická škola dvouletá                52 žáků 
 
Praktická škola jednoletá                 8 žáků 
 
Celkem                                                       120 žáků 
 
 
Závěrečné zkoušky se ve školním roce 2017/2018  konaly v: 
 

- Nezamyslicích, kde ukončili dvouleté studium oboru 69-54-E/01 Provozní služby 
3  žáci. 

- Olšanech, kde ukončili dvouleté studium oboru 69-54-E/01 Provozní služby 4  
žáci. 

- Skaličce, kde ukončilo dvouleté studium oboru 69-54-E/01 Provozní služby 5  
žáků. 

- Nových Zámcích, kde ukončilo dvouleté studium oboru 69-54-E/01 Provozní 
služby 4  žáci. 

- Nových Zámcích, kde ukončili dvouleté studium oboru 78-62-C/02 Praktická 
škola dvouletá 3  žáci. 

 

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. 
 
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  
2 pedagogičtí pracovníci pro školní rok 2017/2018.  
 

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 

http://www.euroinstitut.cz/
http://www.specialni-pedagogika.cz/
http://www.youtube.com/
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Facebook 
sociální síť, fotografie žáků z průběhu vzdělávání, příspěvky žáků a učitelů naší školy 
 
Twitter 
sociální síť, fotografie žáků z průběhu vzdělávání, příspěvky žáků a učitelů naší školy 
 

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: 
 

 Domov Paprsek Olšany, p.o., Olšany 105, 789 62 Olšany u Šumperka 

 Domov Větrný mlýn Skalička, p.o., Skalička 1, 753 52 Skalička 1 

 Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, p.o., Nové Zámky 2, Mladeč, 784 01 

Litovel 

 Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., Sadová 1426/7, 

785 01 Šternberk 1 

 Domov Na zámečku Rokytnice, p.o., Rokytnice 1, 751 04 Rokytnice u Přerova 

 Centrum Dominika Kokory, p.o. (Dřevohostice), Kokory 54, 751 05 Kokory 

 Domov „Na Zámku“, p.o. - Nezamyslice, nám. děk. Františka Kvapila 17, 

Nezamyslice, 798 26 Nezamyslice u Prostějova 

 Domov u rybníka Víceměřice, p.o., Víceměřice 32, 798 26 Nezamyslice u 

Prostějova 

 Chráněné bydlení Domova Daliborka, Daliborka 10, 796 01 Prostějov 

 DOZP Barborka, Karla Čapka 3333/2, Kroměříž 767 01 
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 DZP Kunovice – Na Bělince, Na Bělince 1492, 686 04 Kunovice 

 DZP Velehrad – Buchlovská, Buchlovská 301, 687 06 Velehrad 

 DZP Staré Město, Kopánky 2052, 686 03 Staré Město 

 Domov bez bariér Hořice, Strozziho 1333, 508 01 Hořice 

 

 
 


