Výroční zpráva
za školní rok 2013/2014
I. Základní údaje o škole, školském zařízení
1.

Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 – Písnice, Libušská 320/111

2.

Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon
Ing. Milada Valentová, ředitelka SOUp, valentova@soup-pisnice.cz, 261 911 797
l.102
Mgr. Daniela Řepásková, statutární zástupkyně, repaskova@soup-pisnice.cz,
261 911 797 l.103

3.

4.

Webové stránky právnické osoby : www.soup-pisnice.cz

Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich
cílová kapacita
(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku)
Cílová kapacita Středního odborného učiliště potravinářského je 380 žáků.

5. Obory vzdělání , které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku

Pojmy a jejich vysvětlení:
Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve
škola nebo školské zařízení
Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk.
rejstříku. Dříve součást školy.
Školské zařízení = školské zařízení podle § 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

škola

SOU potravinářské, Praha
4

kód

29-56-

65-5165-51-

název oboru / vzdělávacího
programu

Řezník-uzenář

Kuchař-číšník
Kuchař-číšník

66-51-

Prodavač

65-41-

6.

Gastronomie

cílová

poznámka
(uveďte, pokud
ob
or
ne
byl
vy
uč
ov
án,
je
do
bíh
ajíc
í,
atd
.)

ŠVP Řezníkuz
en
ář
ŠVP Kuchařčíš
ní
k
ŠVP Kuchař
ŠVP Prodavač
po
tr
av
in
ář
sk
éh
o
zb
ož
í
ŠVP
G
as
tr
on
o
mi
e

Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu
roku 2012/2013:
a) nové obory / programy
b) zrušené obory / programy
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7.

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte
vlastníka objektu):
Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4-Písnice, Libušká 320/111
(MHMP)

8.

Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
Teoretická výuka probíhá v budově SOUp, Praha 4 – Písnice , Libušská 320/111.
Škola disponuje 5 učebnami, chemickou laboratoří, učebnou pro výuku ICT,
učebnou pro výuku jazyků, 2 multimediální učebny a odbornou učebnou pro
gastronomické obory. Odborný výcvik je vyučován na smluvních pracovištích.
Stravování je zajištěno na Základní škole Meteorologická, výuka tělesné
výchovy v areálu TJ Sokol Libuš.

9.

Školská rada
Datum ustanovení 1.4.2005,
Nově zvoleni členové s účinností od 15.9.2012
Předseda školské rady
chaloupka@soup-pisnice.cz

Zástupci žáků:

Bc. Ondřej Chaloupka, 261 911 797, e-mail:

Růžička Ladislav

Zákonní zástupci nezletilých žáků:
Černohlávková Karla

Zástupci pedagogických pracovníků:
Bc.Chaloupka Ondřej
Svatoňová Marie

Zástupci jmenovaní zřizovatelem

Hejda Pavel
Kordík Ladislav
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II. Pracovníci právnické osoby
1.

Pedagogičtí pracovníci

škola

fyzické osoby celkemředitel a zástupce ředitele

přepočtení na plně zaměstnanéředitel a zástupce ředitele

fyzické osoby celkeminterní učitelé

přepočtení na plně zaměstnanéinterní učitelé

fyzické osoby celkemexterní učitelé

přepočtení na plně zaměstnanéexterní učitelé

fyzické osoby celkempedagogičtí pracovníci

přepočtení na plně zaměstnané celkempedagogičtí pracovníci

a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

Střední odborné učiliště potravinářské
Praha 4 - Písnice

3

3

18

16,3

3

0,83

21

17,1

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího
výkazu)

škola

Střední odborné učiliště potravinářské
Praha 4 - Písnice

počet pedagogických
pracovníků
kvalifikovaných
nekvalifikovanýc
h

celkem % z celkového
počtu ped. pracovníků

17

80,95

4

19,05

c) věková struktura pedagogických pracovníků

počet celkem
ve fyzických

v tom podle věkových kategorií

4

osobách
k 31.12.2012

do 20 let

21

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více let

1

2

3

8

7

c) další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet
semináře

4h
4h
4h
5h

kurzy

zaměření

Bakaláři – rozvrhy,
úvazky
Bakaláři – klasifikace,
tisk vysvědčení
Bakaláři – tiskové
sestavy v evidenci a
administrativa
Zpracování digitální
fotografie

počet
účastník
ů

vzdělávací instituce

1

SŠMB Mladá Boleslav

1

SŠMB Mladá Boleslav

1

SŠMB Mladá Boleslav

1

EDU WORK
HUNGRY TOWN

4h

Lekce vaření

1

4h

Jak učit právo na
středních školách

1

doplňkové pedagogické
studium
školský management
rozšiřování aprobace
jiné (uvést jaké)

5h
15,5
h
16
8,5
9

Hodnotitel ústní
zkoušky
s PUP
Hodnotitel ústní
zkoušky
Hodnotitel písemné
práce
Hodnotitel ústní
zkoušky
Hodnotitel písemné
práce

1

CERMAT

1

CERMAT

1

CERMAT

1

CERMAT

1

CERMAT

d) jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků

z toho

celkem (fyzické osoby)

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.)

3

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.)

1

rodilý mluvčí
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2.

Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)

a) počty osob
fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

10

10,875

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků

semináře

poče
t

zaměření

počet
účastní
ků

vzdělávací instituce

5h

Úprava písemností

1

Vzdělávací centrum Morava,
s r.o.

4h

Bakaláři – tiskové sestavy
v evidenci a administrativa

1

SŠMB Mladá Boleslav

3h

Studenti a veřejné zdravotní
pojištění

1

VZP Praha

kurzy
jiné (uvést
jaké)
školení

6

III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ,
konzervatoře, VOŠ a ZUŠ)
1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů
a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola

počet tříd / skupin

počet žáků /
studentů

Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4-Písnice

8

186

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku:
(údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně)
přerušili vzdělávání:
nastoupili po přerušení vzdělávání:
sami ukončili vzdělávání:
vyloučeni ze školy:
nepostoupili do vyššího ročníku:
opakování: 0
přestoupili z jiné školy:
přestoupili na jinou školu:
jiný důvod změny (uveďte jaký):

17
4
22
2
15

z toho nebylo povoleno

5 + 31
4

b) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola

počet tříd / skupin

počet žáků /
studentů

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku:
(údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně)
přerušili vzdělávání:
nastoupili po přerušení vzdělávání:
sami ukončili vzdělávání:
vyloučeni ze školy:
nepostoupili do vyššího ročníku:
opakování:
přestoupili z jiné školy:
přestoupili na jinou školu:
jiný důvod změny (uveďte jaký):

z toho nebylo povoleno

2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle
zahajovacího výkazu)
a) denní vzdělávání
průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu

škola

7

průměrný počet
žáků / studentů
na učitele

Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4Písnice

23

23

průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu

průměrný počet
žáků / studentů
na učitele

b) vzdělávání při zaměstnání
škola

kraj

Jihočeský

Jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)

počet
žáků/student
ů celkem

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

47

1

0

52

škola

z toho
nově přijatí

1

1

19

1

22

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a
doklasifikaci)
a) denní vzdělávání

škola

Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4-Písnice, Libušská 320/111
prospělo s vyznamenáním

z celkového počtu žáků /
studentů:

6
15

neprospělo

5

opakovalo ročník

125

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.

86 %

tj. % z celkového počtu žáků/studentů

114

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta

20

z toho neomluvených

8

5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií

škola

Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice

ZÁVĚREČNÉ
ZKOUŠKY
denní
vzdělávání

počet žáků, kteří konali zkoušku

vzdělávání
při
zaměstnání

30

z toho konali zkoušku opakovaně
počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném
termínu

3

prospěl
s vyznamenáním

3

počet žáků, kteří byli hodnoceni

prospěl
neprospěl

škola

Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice

27
0

MATURITNÍ
ZKOUŠKY
denní
vzdělávání

počet žáků, kteří konali zkoušku

23

z toho konali zkoušku opakovaně

15

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném
termínu

4

prospěl
s vyznamenáním
počet žáků, kteří byli hodnoceni

9

prospěl

13

neprospěl

10

vzdělávání
při
zaměstnání

6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015

a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ
(za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle
potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a
administrativa)

(denní vzdělávání)Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015

skupina oborů
vzdělání,
kód, název

29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-56-H/01 Řezník - uzenář
15

počet přihlášek celkem

2

počet kol přijímacího řízení celkem
počet přijatých celkem včetně přijatých na
autoremeduru
z toho v 1. kole

15
12

z toho ve 2. kole

3

z toho v dalších kolech

--

z toho na odvolání

---

počet nepřijatých celkem

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor: 29-56-H/01

Řezník-uzenář

15

obor: x

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2014/2015

10

--

(denní vzdělávání)Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015

skupina oborů
vzdělání,
kód, název

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-51-H/01 Kuchař-číšník
69

počet přihlášek celkem

2

počet kol přijímacího řízení celkem
počet přijatých celkem včetně přijatých na
autoremeduru

69

z toho v 1. kole

48

z toho ve 2. kole

21

z toho v dalších kolech

--

z toho na odvolání

---

počet nepřijatých celkem

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)

65-51-H/01 Kuchař-číšník (ŠVP Kuchařčíšník)
obor:

obor:

65-51-H/01 Kuchař-číšník (ŠVP Kuchař)

3
14

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2014/2015

(denní vzdělávání)Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015

skupina oborů
vzdělání,
kód, název

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-41-L/Gastronomie
27

počet přihlášek celkem

2

počet kol přijímacího řízení celkem
počet přijatých celkem včetně přijatých na
autoremeduru
z toho v 1. kole

27
21

z toho ve 2. kole

6

z toho v dalších kolech

--

z toho na odvolání

---

počet nepřijatých celkem

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor:

65-41-L/Gastronomie

obor: x

11

3

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2014/2015

b) Gymnázia

(denní vzdělávání)přijímací řízení pro školní rok 2014/2015

délka vzdělávání

4 roky

6 let

8 let

počet přihlášek celkem
počet kol přijímacího řízení celkem
počet přijatých celkem včetně přijatých na
autoremeduru
z toho v 1. kole
z toho ve 2. kole
z toho v dalších kolech
z toho na odvolání
počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor: x

obor: x

počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2014/2015

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se
začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin.

8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti
s integrací, pozitiva a negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti
se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky.

9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Ve Středním odborném učilišti potravinářském se vzdělávají žáci s průměrným
prospěchem.

10. Ověřování výsledků vzdělávání
Např. Maturita na nečisto, SCIO …

11. Školní vzdělávací programy

12

Podle ŠVP proběhla výuka ve všech ročnících tříletých oborů ukončených
výučním listem. Podle ŠVP proběhla výuka i v nástavbovém oboru Gastronomie.

12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Žáci oboru kuchař-číšník, kuchař se učí dva cizí jazyky – anglický jazyk a
německý jazyk. Žáci oboru řezník-uzenář se učí pouze 1 jazyk (anglický jazyk
nebo německý jazyk).
Studenti nástavbového studia se učí dva cizí jazyky – anglický jazyk a německý
jazyk.

13. Vzdělávací programy VOŠ
Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ.
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IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola
a Domovy mládeže)
1.

Jazyková škola
a) Počty kurzů a posluchačů (uvádějte údaje ze zahajovacího výkazu)
Základní kurzy

Vyučovaný
jazyk

počet
kurzů

počet
posluchač
ů

Střední kurzy
počet
kurzů

počet
posluchač
ů

Vyšší kurzy
počet
kurzů

počet
posluchač
ů

Dálkové
vzdělávání
počet
počet
posluchač
kurzů
ů

Jiné kurzy
počet
kurzů

počet
posluchač
ů

Celkem

b) Výsledek státních jazykových zkoušek
Počet celkem

z toho
vlastní posluchači

% úspěšnost
z celkově přihlášených

Posluchači, kteří složili státní jazykovou
zkoušku
v tom základní
v tom všeobecnou
v tom speciální

c) Mezinárodně uznávané zkoušky (Druhy zkoušek, výsledky přihlášených,
zkušenosti školy)

d) Další údaje o posluchačích a vzdělávání
2.

Domovy mládeže (samostatné i při školách)
a) Vybavení domova mládeže (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu)
počet

30

Počet ložnic celkem

v tom

1 až 3 lůžkových

30

4 až 6 lůžkových

0

7 až 10 lůžkových

0

11 a více lůžkových

0
3

Společenské místnosti a klubovny
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b) Počty ubytovaných žáků podle typu školy (údaje uvádějte ze zahajovacího
výkazu)
typ školy

počet ubytovaných

z toho ze škol zřizovaných HMP

základní (vč. speciálních)
gymnázium
SOŠ
konzervatoř

15

SOU, OU a U
speciální a praktické SŠ

2

VOŠ
jiné (specifikujte)

17

17

počet ubytovaných ve škol. roce
2012/2013

kapacita

naplněnost v %

19

70

30%

celkem

c) Naplněnost domovů mládeže

d) Žádosti o ubytování v domově mládeže
-

počet žádostí celkem
z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno
nejčastější důvody nevyhovění žádosti

17

e) Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku (důvody, počty)

f) Další údaje o ubytovaných

g) Využití Domovů mládeže v době školních prázdnin
V době školních prázdnin je Domov mládeže uzavřen.

15

0
0

V. Aktivity právnické osoby
- Prezentace škol a školských zařízení na
veřejnosti
1.

Výchovné a kariérní poradenství
Ve školním roce 2013/2014 plnila funkci výchovného poradce Mgr. Irena
Langmajerová.
Výchovné a kariérové poradenství probíhalo na základě Zákona č. 561/2004 Sb.
a ve znění vyhlášky 147/2011 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně
nadaných.
SOU potravinářské již tradičně spolupracuje s PPP pro Prahu v Barunčině ulici č.
11. Z časových důvodů probíhá spolupráce formou telefonických konzultací
výchovné poradkyně s pí PhDr. Alenou Šebovou, k níž rovněž směrujeme žáky v
případě, že máme podezření na SPU nebo ztratilo – li dítě kontakt na původního
psychologa.
Kromě této poradny jsme ve školním roce 2013/2014 navázali kontakt s
„Domem na půl cesty.“Byli jsme informováni o možnostech této organizace
pomáhat mládeži od 15 do 18 let, tj. věkové kategorie, která v převážné většině
navštěvuje naše SOUp
Je nutno podotknout, že činnost výchovného poradce školy je zaměřena hlavně
na práci se žáky prospěchově slabými a se žáky se SPU, kteří jsou na podkladě
instrukcí PPP individuálně integrováni. Velmi často je nutno projednávat
pracovní morálku učňů a studentů; jejich docházka na pracoviště odborného
výcviku i teoretickou výuku je pravděpodobně pro velké pracovní vytížení
zákonných zástupců předmětem neustálých domluv ze strany vyučujících
teoretických odborných předmětů a učitelů odborného výcviku.
Ve školním roce 2013/14 bylo uskutečněno celkem 23 jednání výchovné komise,
u 5 klientů opakovaně, jedno dítě jsme řešili dokonce třikrát. Výchovná
poradkyně společně s třídními učiteli vypracovávala rovněž v několika případech
podklady pro soudní jednání a domov mládeže.Tradičně došlo i na písemnou i
telefonickou spolupráci s p. kurátorem pro děti a mládež Bc. T. Kodišem
z Městské části Praha 4.
Výchovný poradce poskytuje i kariérní poradenství, i když pouze nárazově, a to
hlavně studentům maturitních oborů a na vyžádání, jelikož procento žáků
hlásících se po SOU na vysoké školy je minimální. Školního psychologa na škole
nemáme.

2.

Prevence sociálně patologických jevů
Co se týká sociálně patologických jevů snažíme se jim předcházet přednáškou
npor.Holuba z Preventivně informačního oddělení Policie ČR o kriminalitě
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mládeže, kterou organizujeme pro všechny první ročníky, a pořady Agentury JL
pro mládež v divadle U Hasičů.

3.

Ekologická výchova a environmentální výchova

4. Multikulturní výchova
- Exkurze do lázní Poděbrady (1 třída)
- Gastro Letňany
- Exkurze do čističky odpadních vod
- Kulturní dům barikádníků – beseda Kriminalita mládeže
- Exkurze Tower park Žižkov z pohledu poznávání důležitých stavebních útvarů
Prahy
- Duhová výchova
realizovaný společenskovědném seminář na téma předsudků v moderní
společnosti, téma gender
- Svatební veletrh
- SALIMA Brno - Účast vybraných žáků s cílem seznámení s gastronomickými
novinkami
- Veletrh Lingea Show a Job expo
1.S a 3. AB
Oba veletrhy byly zaměřené na jazykové vzdělávání, možnosti
uplatnění doma i v zahraničí pod záštitou Ministerstva školství.
Návštěva veletrhu navazovala na výuku v předmětech ekonomika,
podnikání, anglický a německý jazyk a další odborné předměty.
Současně se jednalo i o nabídky práce. Žáci byli seznámeni
s nabídkou a poptávkou na trhu práce. Poznatky přímo navazovaly na
závěrečné zkoušky z oblasti „Světa práce“.
5. Výchova k udržitelnému rozvoji
- Imatrikulace prvních ročníků
- Slavnostní vyhlášení učně roku - ocenění Českého svazu zpracovatelů masa
- Baristický kurz
- Hellmannś CUP - Účast 8 družstev žáků v celostátní soutěži o nejlepší
bramborový salát
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- Exkurze do Ústavu pro vyšetřování potravin Praha
- Exkurze: Tower park Žižkov z pohledu Gastronomických zařízení
- Přednáška por. Holuba PČR
- Soutěž „Gastro Poděbrady 2014“
(soutěž žáků středních odborných učilišť v oborech kuchař, číšník,cukrář a
barman.
6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy

- Exkurze na stadionu Sparty spojená s přednáškou o bezpečnosti na stadionech
- Výlet na Vyšehrad
- Výlet na Karlštejn
- Výlet na Pražský hrad

7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)

- UEFA Liga mistryň AC Sparta Praha a FC ZürichFrauen – fandím slušně

8. Soutěže

- Turnal Florbal
- Školní kolo soutěže o nejlepší školní pokrm s tématem „kuskus“
Účast p. Patrika Havlíčka – šéfkuchaře Avantgarde restaurant
- Účast žáků SOUp na festivalu mistrů kuchařů Prahy
- Školní kolo soutěže o nejlepší recept na téma „bulgur“
- Školní akce „bramborák“
- Přebor středních škol hl. m. Prahy v nohejbalu
- Fond Sidus, o.p.s.
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SOUp se zúčastnila pořádání veřejné sbírky č. S-MHMP/958815/2012. Výnos ze
sbírky byl zaslán na účely vybavení dětských zdravotnických zařízení Pediatrické
kliniky UK 2. LF v Praze Motote, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc
individuálním pacientům.

9.

Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních
programů

10. Spolupráce právnické osoby s partnery
Spolupráce s ostatními partnery
- Studentské fórum aneb Desatero problémů Libuše a Písnice očima žáků a
studentů základních a středních škol.
Společné setkání žáků a studentů bylo uspořádáno s cílem diskuse
nad uskutečněnými projekty v městské části v jednotlivých oblastech
(doprava a životní prostředí, školství a soužití s cizinci, volný čas,
kulturní a sportovní vyžití, bezpečnost, obchody a služby. Setkání byli
přítomni představitelé městské části a zaměstnanci úřadu, hosté
z dalších Zdravých měst ČR, zástupci médií.
Cílem setkání bylo dát možnost mládeži podílet se na budoucím
rozvoji Libuše a Písnice.
- Italská kuchyně – odměnová akce
Vítězní studenti školní soutěže „Grilování“ byli odměněni praktickým nácvikem
italské kuchyně.
Odborná ukázka proběhla v restaurace Gusto 2. Garantem celé akce byl pan Paolo
Forni, za což je mu srdečně děkujeme. Studenti měli možnost vyrábět originální
italské pokrmy pod vedením pana Antonia. Tomáš a Honza připravili spektrum
pokrmů pro večerní nabídkový stůl., včetně italských nápojů v příjemném prostředí
Gusto 2.
Výsledkem spolupráce studentů s kuchaři restaurace Gusto 2 byli výborné pokrmy,
které také nádherně voněly a měly špičkovou kvalitu.
10. Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení).
typ vzdělávání

počet
účastníků

zaměření

odborný kurz
pomaturitní specializační
kurz
rekvalifikace
jiné (uvést jaké)
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určeno pro
dospělé / žáky

akreditace
MŠMT
ano / ne

11. Další aktivity, prezentace

12. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době
školních prázdnin
V době školních prázdnin je Domov mládeže uzavřen.

20

VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích
kontrol
1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení.

2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol

Druh kontroly: Hygienická kontrola na Domově mládeže
Kontrolu provedl: Hygienická stanice hl. m. Prahy – Zdenka Červenková
Termín: 22.10.2013
Výsledné hodnocení: Ve sledovaných ukazatelích nebyly shledány hygienické
nedostatky.

----------------------------------

Druh kontroly: Veřejnoprávní kontrola
Kontrolu provedl: Magistrát hl.města Prahy – úsek kontroly – Ing. Pavla
Sochová,
Bc. Eliška Harenčáková
Termín: 11.4.2014
Výsledné hodnocení: Namátkovou kontrolou došlých faktur, pokladny a
personální a platové dokumentace v organizaci nebyly v kontrolovaných
oblastech shledány nedostatky a organizace postupovala v souladu s platnou
legislativou.
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VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok
2013

Zpráva o hospodaření školy

Příjm
y
Dotace od MŠMT

11.738.000,-- Kč

Dotace od MHMP

3.019.000,-- Kč
1.470.132,54

Příjmy vlastní

Kč

Čerpání fondů

234.596,-- Kč

Doplňková činnost

183.391,-- Kč
33.124,09

Ostatní výnosy

Kč

CELKEM

16.678.243,63 Kč

Výdaj
e
Platy a odvody

12.665.852,99 Kč
558.867,98

Materiál

Kč

Energie

Kč

Opravy a údržba

Kč

Ostatní služby a náklady

Kč

1.633.306,16
505.231,16
1.282.209,06
CELKEM

16.645.467,35 Kč
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Poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o
odmítnutí žádosti

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti

0

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a
přehled
všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními
řízeními o
právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své
vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí

0

výhradní licence
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu
jejich vyřízení
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0

Schváleno školskou radou 15.10.2014

Podpis předsedy školské rady – Bc. Ondřej Chaloupka, v.r.

Podpis ředitelky školy – Ing. Milada Valentová , v.r.
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