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I. Základní údaje o škole 
 

Název školy: Střední škola Euroinstitut  

Zřizovatel školy: Obecně prospěšná společnost Euroinstitut  

ředitelka Mgr. Jarmila Hejtmánková 
webové stránky školy www.euroinstitut.cz 
mobil škola 608 704 077 
email jarmila.hejtmankova@euroinstitut.cz 
mobil ředitelka 720 334 314 
datová schránka xz6snuq 
právní forma školy školská právnická osoba 
sídlo školy Neprobylice 18, Třebíz 273 75  
další místa 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 
Fričova 199, Slaný 274 01 
Borotice 27, Borotice 262 15 
Rakouská 552, Milovice 289 23 
Kurovodice, Olšina 1, Loukov u 
Mnichova Hradiště 294 11 
Slánská 542, Smečno 273 05 
U Balvanu 2, Jablonec n. Nisou 466 01 

datum zápisu do rejstříku škol a 
školských zařízení 

24. 1. 2013 

datum zahájení činnosti školy 1. 9. 2013 
druh školy střední škola  
nejvyšší povolený počet žáků 180 
IČO 01 343 025 
IZO 181 044 463 
REDIZO 691 004 927 
zřízení pro DVPP č. p. 18, 273 75 Neprobylice 

č. p. 1, 273 05 Smečno 
č. p. 52, 270 23 Roztoky 
Tomanova 1113, 274 01 Slaný 

činnost školského zařízení vykonává 
právnická osoba 

Střední škola Euroinstitut, Neprobylice 
18, 273 75 Třebíz 

email stredocesky@euroinstitut.cz 
helena.skachova@euroinstitut.cz 
alena.sulganova@euroinstitut.cz 

datum zápisu do rejstříku škol a 
školských zařízení 

4. 5. 2015 

datum zahájení činnosti 1. 9. 2015 
nejvyšší povolený počet klientů neuvádí se 
IZO 181 069 377 
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Školská rada: ustanovena v roce 2013, počet členů – 3  

Poslední volby do školské rady: 30. 8. 2016 

Doplňovací volby do školské rady: 3. 9. 2018 

 

Akreditace k provádění vzdělávacích programů (MŠMT ČR)  

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)  

Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných 

 

Akreditace k provádění vzdělávacích programů (MŠMT ČR)  

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 

 

Akreditace k provádění vzdělávacích programů (MPSV ČR)  

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 
Chůva pro dětské koutky 

 

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 
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Předmět doplňkové činnosti:  

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
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 2019 – 2020 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. Výchovně vzdělávací proces probíhá ve škole,  v místech 
poskytovaného dalšího vzdělávání, může však na základě doporučení SPC probíhat i  
 v domácím přirozeném prostředí žáka.  Odborný výcvik / praktické činnosti žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami probíhají ve škole, v zařízeních poskytovatelů 
sociálních služeb (domovech) a na smluvních pracovištích sociálních partnerů. 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vedou učitelé – speciální 
pedagogové v některých třídách s podporou asistenta pedagoga nebo dalšího 
pedagogického pracovníka. 
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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 2019 – 2020 se vyučovaly tyto obory vzdělávání: 

Obor vzdělávání ukončené vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem: 
 
tříletý obor pečovatelské služby                                             
školní vzdělávací program 

75-41-E/01 
Pečovatelské a zdravotně sociální služby 

 
 
dvouletý obor provozní služby                                           
školní vzdělávací program 

69-54-E/01 
Úklid a výpomoc 

 
 
Obory vzdělávání ukončené vysvědčením o závěrečné zkoušce: 
dvouletý obor praktická škola dvouletá                                              
školní vzdělávací program 

78-62-C/02    
Praktická škola dvouletá 

 
 
jednoletý obor praktická škola jednoletá                                               
školní vzdělávací program 

78-62-C/01    
Praktická škola jednoletá 

 
Ve ŠVP jednotlivých  oborů (kromě oboru pečovatelské služby) byly pro školní rok 

2019/20 upraveny výstupy žáků v jednotlivých předmětech. 

Z důvodu nařízení vlády probíhala výuka od 11. března do 1. června 2020 distančně 

formou on-line a off-line výuky. Při on-line výuce byla využívána tam, kde to bylo 

možné, komunikace se žáky přes Skype, WhatsApp, mobilní telefon nebo formou 

videohovorů. 

Off-line výuku zajišťovaly kontaktní osoby, které byly s žáky v přímém kontaktu, 

předávaly žákům zadané úkoly, výukové a pracovní listy, případně pomáhaly 

s vysvětlením či vypracováním a následně je doručovaly učitelům ke kontrole. 

Vyučující pracovali formou home office. 
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III. Rámcový popis personálního zabezpečení 
 
 
1. Pedagogičtí pracovníci – počet podle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2020 
  
škola   
ředitel a zástupce ředitele - fyzické osoby celkem 2 
ředitel a zástupce ředitele - přepočtení na plně zaměstnané 2 
pedagogičtí pracovníci - fyzické osoby celkem 35 
pedagogičtí pracovníci - přepočtení na plně zaměstnané 23, 7 
 
 
         
2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků – podle stavu k 30. 9. 2020 
 
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 
 
Pro školní rok 2020 – 2021 se přijímací zkoušky do oborů vzdělání pečovatelské 
služby, provozní služby, praktická škola dvouletá a praktická škola jednoletá 
nekonaly. Kritériem pro přijetí byl zejména zájem uchazeče a splnění zdravotních 
kritérií. 
 
Žáci byli do jednotlivých oborů vzdělání zařazeni na základě doporučení Školského 
poradenského zařízení SPC, Tomanova 1113, Slaný a Fričova 199, Slaný. 
 
Přijímací řízení bylo ve školním roce zkomplikováno karanténou od 11. 3. 2020 do  
31. 5. 2020 (zákaz návštěv v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb a uzavření 
škol). 
 
1. kolo přijímacího řízení podle stavu k 31. 5. 2020 

75-41-E/01   přihlášeno přijato 
pečovatelské služby 1 1 
 
 
69-54-E/01  přihlášeno přijato 
provozní služby 3 2 
 
 
78-62 -C/02     přihlášeno přijato 
praktická škola dvouletá 2 2 
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78-62 -C/01      přihlášeno přijato 
praktická škola jednoletá 4 2 
 
Celkem bylo v 1. kole přihlášeno 10 uchazečů a přijato 7 uchazečů. 
 
 
    
 

2. kolo přijímacího řízení podle stavu k 31. 8. 2020 

75-41-E/01      přihlášeno přijato 
pečovatelské služby 0 0 
 

69-54-E/01      přihlášeno přijato 
provozní služby 3 3 
                                                                                                         

 
78-62 -C/02     přihlášeno přijato 
praktická škola dvouletá 10 10 
                                                        
 
78-62-C/01  přihlášeno přijato 
praktická škola jednoletá 22 22 
 
Celkem bylo ve 2. kole přihlášeno 45 uchazečů a přijato 42 uchazečů. 
 
 
 
 

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 30. září 2020: 

 

75-41-E/01    
pečovatelské služby                        ročník absolvoval 
 3.  1 žák 
 

69-54-E/01 provozní služby                        ročník absolvovalo 
 1.  11 žáků 
 2. 15 žáků 
 2. ročník s prodloužením o                   19 žáků 
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1 rok 
 2. ročník s prodloužením o 

2 roky 
 4 žáci 

 Celkem absolvovalo 49 žáků. 

 

78-62-C/02 PRŠ2                        ročník absolvovalo 
 1. 12 žáků 
 2. 32 žáků 
 2. ročník s prodloužením o 

1 rok 
30 žáků 

 2. ročník s prodloužením o 
2 roky 

20 žáků 

Celkem absolvovalo 94 žáků. 

 

 

 
78-62-C/01 PRŠ1                       ročník absolvovalo    
 1. 10 žáků 
 1. ročník s prodloužením o 

1 rok 
18 žáků 

Celkem absolvovalo 28 žáků. 

 
 
 
 
 
Výsledky závěrečné zkoušky podle stavu k 30. září 2020 
 
75-41-E/01 pečovatelské služby                        
přihlášeni 1 
prospěli 1 
prospěli s vyznamenáním 0 
neprospěli 0 
nekonali 0 
z toho -  náhradní termín 0 
z toho - opravný termín 0 
 
                      
69-54-E/01 provozní služby                        
přihlášeni 10 
prospěli 2 
prospěli s vyznamenáním 8 
neprospěli 0 
nekonali 3 
z toho -  náhradní termín 3 
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z toho - opravný termín 0 
 
 
78-62-C/02 praktická škola dvouletá                       
přihlášeni 21 
prospěli 13 
prospěli s vyznamenáním 8 
neprospěli 0 
nekonali 4 
z toho - náhradní termín 4 
z toho - opravný termín 0 
 
  
78-62-C/01 praktická škola jednoletá                       
přihlášeni 12 
prospěli 9 
prospěli s vyznamenáním 3 
neprospěli 0 
nekonali 4 
z toho - náhradní termín 4 
z toho - opravný termín 0 
 
 
 
VI.   Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Škola každoročně  zpracovává Minimální preventivní program, Krizový plán školy, 
Strategii předcházení školní neúspěšnosti a Prevenci předčasného odchodu ze 
vzdělávání a podporu úspěchu ve škole. 
Ve školním roce 2019 – 2020  byla prevence sociálně patologických jevů realizována 
prostřednictvím konkrétních vyučovacích předmětů podle jednotlivých ŠVP a 
školních zájmových kroužků, např. zapojení do klubu Speciálních olympiád – stolní 
tenis a vzpírání. V rámci dalších sportovních aktivit se žáci věnují silovým sportům 
zaměřeným na sebeochranu s prvky ochranných sportů. 
Vzhledem k tomu, že žáci naší školy jsou všichni v dospělém věku, vážnější projevy 
sociálně patologických jevů (šikana, drogy, záškoláctví apod.) škola dosud řešit 
nemusela. Snahou je zpestření výchovně vzdělávacího procesu aktivitami, které 
souvisejí s plněním školního vzdělávacího programu a zároveň podporují u žáků 
zájem o všeobecné dění. Ve školním roce 2019 – 2020 se žáci naší školy zúčastnili 
těchto akcí: 
 
výstava fotografií Kája Saudek 
exkurze do knihovny 
beseda s pracovnicí knihovny, prezentace nových knih, čtení úryvků, hádanky 
Speciální olympiáda Česká republika - XXVII. ročník národního turnaje ČHSO stolní 
tenis ve Dvoře Králové nad Labem 
výstavy k výročí sametové revoluce 
5. ročník Veletrhu úklidu v Praze 
vánoční výstavy 
výstava betlémů 
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Při škole pracovalo školní poradenské pracoviště ve složení: 
 
školní speciální pedagog Mgr. Dáša Fišerová 
školní psycholog PhDr. Marie Tikalová  
výchovný poradce Mgr. Dáša Fišerová 
metodik prevence Mgr. Dáša Fišerová 
 
 
Kumulace pracovních pozic ve školním poradenském pracovišti se projevila jako 
neefektivní, a proto od listopadu 2019 začalo školní poradenské pracoviště fungovat 
v novém složení do 31. 8. 2020. 
 
školní speciální pedagog PaedDr. Erika Nehrerová, Ph.D. 
školní speciální pedagog PaedDr. Jitka Šímová od ledna 2020 
školní psycholog PhDr. Marie Tikalová 
výchovný poradce PaedDr. Zbyněk Merhaut 
metodik prevence Ing. Martina Káčerková 
kariérový poradce doc. MUDr. PhDr. Mgr. Leoš Středa, Ph.D. 

 
 
 
 
 
VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Ve školním roce 2019 – 2020  probíhalo další vzdělávání pedagogických pracovníků 
podle stanoveného plánu DVPP.  
 
Mgr. Anna Budková speciální pedagogika UJEP Ústí nad Labem 

ukončení pracovního poměru ve zkušební 

době 

Ivona Fairaizlová speciální pedagogika UJEP Ústí nad Labem 

obhajoba závěrečné práce a ZZ 

přeloženo na školní rok 2020-21 

Mgr. Zuzana Stráníková 

 

Studium pedagogiky – učitel střední školy 

nesplněno ze zdravotních důvodů a 

ukončení DPP 

Mgr. Pavel Mašek 

 

studium pedagogiky – učitel střední školy 

přeložení na školní rok 2020-21 

Bc Iveta Mádlová 

 

TU Liberec speciální pedagogika 

splněno 

Monika Giňová 

 

studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 

splněno 

Jakub Hejtmánek 

 

UJAK Praha, specializace v pedagogice 

Vzdělávání dospělých  

ukončen 1. ročník 
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VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Prezentace a aktivity Střední školy Euroinstitut jsou po celý školní rok veřejnosti 
sdělované prostřednictvím školních webů  a portálů žáků a učitelů. 
 

www.euroinstitut.cz oficiální školní web 
 
www.euroinstitut.webnode.cz rozcestník, komunikace mezi žáky a 

učiteli 
 

www.euroinstitut.net komunikační web, výukové materiály 

 

facebook portál žáků a učitelů, příspěvky, 
fotografie 

 

twitter portál žáků a učitelů, příspěvky, 
fotografie 

 
České hnutí  speciálních olympiád 
(ČHSO) 

registrace 
 

 

 

 
IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené  

Českou školní inspekcí 
 
Kontrolní činnost ČŠI byla provedena v průběhu závěrečných zkoušek ve dnech 22. 
10. – 25. 10 2019.  
 
 
 

X. Základní údaje o hospodaření školy 

 
Údaje o vyúčtování dotace ve školním roce 2019 – 2020  budou zaslány 
v požadovaném termínu. 
Ukazatel nákladovosti ve školním roce 2019 – 2020  bude zaslán v požadovaném 
termínu. 
 

 

XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Ve školním roce 2019 – 2020  nebyla škola zapojena do rozvojových a mezinárodních 
programů. 
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 XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

 
Ve školním roce 2019 – 2020  realizovala škola další vzdělávání pedagogických 
pracovníků formou akreditovaného vzdělávacího kurzu: 
 

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 
 
 

 
 
Zaměstnanci školy se dále zúčastnili těchto vzdělávacích  akcí: 
 

l 
leden 2020 Základy znakového jazyka – 1. modul (akreditovaný 

vzdělávací program MŠMT) 
Tichý svět 
Paulína Vohralíková 

březen 2020 školení Google učebna pro distanční výuku 
pedagogičtí pracovníci 

duben 2020 Vedení spisové služby ve školách v souladu s GDPR 
(akreditovaný vzdělávací program DVPP) 
Pedagogická fakulta UK Praha 
Helena Škachová 

 
 
 
 
 

XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
 
Ve školním roce 2019 – 2020 škola nerealizovala  projekty financované z cizích 
zdrojů. 
 
 

 
 
XIV. Údaje o spolupráci se sociálními partnery školy 
 
Ve školním roce 2019 – 2020 spolupracovala škola s těmito sociálními partnery: 
 
Poskytovatelé sociálních služeb: 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Na Třešňovce, Česká Skalice 
Zahrada, poskytovatel sociálních služeb Kladno 
Bellevue, poskytovatel sociálních služeb Slaný 
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Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb Zavidov 
Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb Milovice 
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 Rybka, poskytovatel sociálních služeb Neratovice 
Domov Dědina  pro OZP, Opočno 
DOZP v Radošově, Radošov 
Stéblo Borotice 
DOZP Skřivany (DSS) 
Centrum 83, Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb 
 
Sociální partneři pro odborné praxe a praktické vyučování: 
PMVO Slaný, s.r.o. 
Hotel U Hvězdy Praha 6 
Hoffrichter, s.r.o. Žerotín 
MYFA Facility s.r.o.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


