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Vzdělávací programy 
Školní vzdělávací programy 

 Obchodní manager vyučován od 1. 9. 2009 dle schváleného RVP Ekonomika 
a podnikání, v roce 2018/2019 jeho výuka končí 4. ročníkem. 

 Marketing a mediální tvorba je od 1. 9. 2016 vyučován dle schváleného RVP Ekonomika 
a podnikání. 

 Zdravotnický asistent je od 1. 9. 2010 vyučován dle schváleného RVP Zdravotnický 
asistent. Od 1. 9. 2016 je tento ŠVP upraven (jiné volitelné předměty) 

 Praktická sestra bude od 1. 9. 2018 vyučován dle schváleného RVP Zdravotnický 
asistent. 

 Praktická sestra bude od 1. 9. 2019 vyučován dle schváleného RVP Praktická sestra. 
 
Forma vzdělávání: denní studium 
 
Výuka v jednotlivých třídách probíhala v souladu se schválenými ŠVP. 
 
53-41-M/01 Zdravotnický asistent (ŠVP – Praktická sestra)   1. ročník 
53-41-M/01 Zdravotnický asistent (ŠVP – Zdravotnický asistent)   2. - 4. ročník 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP – Marketing a mediální tvorba)  1. a 3. ročník 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP – Obchodní manager)   4. ročník 
 
Počet žáků ve třídách k 30. 6. 2019: 

Ročník Počet tříd Počet žáků 
1. 2 26 
2. 2 27 
3. 2 32 
4. 2 28 

Celkem 8 113 
 
53-41-M/01  RVP: Zdravotnický asistent                ŠVP: Praktická sestra  
Vzdělávací program vymezuje vytváření předpokladů pro získání středoškolského vzdělání 
s maturitní zkouškou a odbornou zdravotnickou kvalifikací.  
 
Žák je připraven zastávat pracovní pozici na úrovni středního zdravotnického pracovníka. 
Důraz je kladen na samostatné a iniciativní řešení úkolů, pohotové rozhodování, organizační 
schopnosti, komunikaci v jednom cizím jazyce, práci s počítači. Praktická část se organizuje 
formou odborné praxe.  
 
Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven k výkonu 
práce středního zdravotnického pracovníka. Má uplatnění ve zdravotnických zařízeních 
lůžkového i ambulantního typu a v oblasti domácí a hospicové péče. V sociálních službách 
může pracovat především v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v ústavech sociální péče, 
v domovech pro seniory nebo ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením. 
 
Absolvent je připraven pro týmovou práci při preventivních, diagnostických, léčebných 
a ošetřovatelských činnostech u dětí i dospělých v rozsahu své odborné způsobilosti. Tyto 
činnosti vykonává pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, porodní 
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asistentky nebo lékaře. 
 
Absolvent získá nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také dostatečné 
všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další studium na VŠ nebo na VOŠ se zdravotním 
nebo sociálním zaměřením. 
 
53-41-M/01  RVP: Zdravotnický asistent    ŠVP: Zdravotnický asistent  
Vzdělávací program vymezuje vytváření předpokladů pro získání středoškolského vzdělání 
s maturitní zkouškou a odbornou zdravotnickou kvalifikací.  
Žák je připraven zastávat pracovní pozici na úrovni středního zdravotnického pracovníka. 
Důraz je kladen na samostatné a iniciativní řešení úkolů, pohotové rozhodování, organizační 
schopnosti, komunikaci v jednom cizím  jazyce, práci s počítači. Praktická část se organizuje 
formou odborné praxe.  
 
Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven k výkonu 
práce středního zdravotnického pracovníka. Má uplatnění ve zdravotnických zařízeních 
lůžkového i ambulantního typu a v oblasti domácí a hospicové péče. V sociálních službách 
může pracovat především v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v ústavech sociální péče, 
v domovech pro seniory nebo ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením. 
 
Absolvent je připraven pro týmovou práci při preventivních, diagnostických, léčebných 
a ošetřovatelských činnostech u dětí i dospělých v rozsahu své odborné způsobilosti. Tyto 
činnosti vykonává pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, porodní 
asistentky nebo lékaře. 
 
Absolvent získá nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také dostatečné 
všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další studium na VŠ nebo na VOŠ se zdravotním 
nebo sociálním zaměřením. 
 
63-41-M/01  RVP: Ekonomika a podnikání                  ŠVP: Marketing a mediální tvorba 
Absolvent se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon mediálních, 
informačních, komunikačních a ekonomicko-administrativních činností v podnicích všech 
právních forem, ve státní správě a v ostatních organizacích. 
 
Absolvent je připraven pro zařazení do praxe v oblasti marketingu a prodejních dovedností, 
marketingové komunikace, mediální prezentace, IT, ekonomiky, účetnictví, v tuzemském 
i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, cestovním ruchu, ve státní a veřejné správě nebo 
k získání oprávnění v podnikatelské činnosti.  
 
Důraz je kladen na samostatné a iniciativní řešení úkolů, na kreativní myšlení, pohotové 
rozhodování, organizační schopnosti, komunikaci ve dvou cizích jazycích, práci s počítači 
a médii, ovládání zásad účetnictví a principů marketingu. Praktická část se organizuje formou 
odborné praxe.  
 
Příkladem jsou povolání: tiskový mluvčí, kreativní a reklamní pracovník, odborný pracovník 
vztahů s veřejností, moderátor, redaktor, realitní makléř, recepční, sekretářka, asistent, 
účetní, mzdový účetní, fakturant, marketing manager, export manager, product manager, 
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obchodní zástupce, nákupčí, logistik, obchodní referent, referent ve státní správě, bankovní 
a pojišťovací pracovník. 
 
Absolvent má rovněž poznatky pro realizaci vlastní podnikatelské aktivity. Absolvent 
je připraven, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního 
vzdělávání, zejména ke studiu na VŠ nebo na VOŠ (zvláště se zaměřením na média, marketing, 
management, ekonomiku, zahraniční obchod a účetnictví). 
 
63-41-M/01  RVP: Ekonomika a podnikání   ŠVP: Obchodní manager 
Vzdělávací program vymezuje vytváření předpokladů pro získání středoškolského vzdělání 
s maturitní zkouškou a odbornou ekonomickou kvalifikací.  
 
Žák je připraven zastávat pracovní pozici na úrovni středního managementu. Důraz je kladen 
na samostatné a iniciativní řešení úkolů, na tvůrčí myšlení, pohotové rozhodování, organizační 
schopnosti, komunikaci ve dvou cizích jazycích, práci s počítači a internetovou sítí, ovládání 
zásad účetnictví a principů managementu a marketingu. Praktická část se organizuje formou 
odborné praxe.  
 
Absolvent se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, 
obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem 
a v ostatních organizacích.  
 
Příkladem jsou povolání: recepční, sekretářka, asistent, účetní, mzdový účetní, fakturant, 
export manager, product manager, obchodní zástupce, nákupčí, logistik, obchodní referent, 
referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník. 
 
Absolvent má rovněž poznatky pro realizaci vlastní podnikatelské aktivity. Absolvent 
je připraven, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního 
vzdělávání, zejména ke studiu na VŠ nebo na VOŠ (zvláště se zaměřením na management, 
marketing a ekonomiku). 
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Učební plány 
 
RVP - Ekonomika a podnikání  63-41-M/01 
Marketing a mediální tvorba  1. - 3. ročník 
Obchodní manager 4.  ročník 

Ročník   1. 2. 3. 4. 
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 
Anglický jazyk AJ 4 4 3 3 
Německý jazyk NJ 3 3 2 3 
Občanská nauka OBN 1 1 1   
Dějepis DEJ 2       
Matematika MAT 3 2 2 3 
Cvičení z matematiky CMAT   1     
Základy přírodních věd ZPV 2 2     
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 
Ekonomika EKO 4 2   3 
Zahraniční obchod ZOB     2 2 
Finanční analýza FIN         
Management MAN     2 2 
Účetnictví UCE   3 2 2 
Praktické účetnictví UPC     1   
Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2     
Informační technologie IT 2 2   3 
Počítačová grafika a multimédia PGM     3   
Mediální prezentace MP     2   
Marketing MAR        2 
Marketing a prodejní dovednosti MAR    2 2   
Marketingová komunikace MAK         
Komunikace a média KM   2     
Psychologie PSY 2 2   2 
Psychologie reklamy PSR     2   
Právní nauka PRN       2 
Firemní právo FPR         
Fiktivní firma FF     3   
Odborná praxe ODP     4 týdny   
Konverzace v cizím jazyce KJA/KJN     1 1 
Seminář z MAT/IT SMAT/SIT       1 
Celkem   30 33 33 34 
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RVP – Zdravotnický asistent    53-41-M/01 
Praktická sestra     1. ročník 
Zdravotnický asistent  2. - 4. ročník 
     
Ročník   1. 2. 3. 4. 
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 
Anglický jazyk  AJ 4 4 3 3 
Občanská nauka OBN 1 1 1 1 
Dějepis DEJ 2       
Matematika MAT 3 2 2   
Fyzika FYZ   2     
Chemie CHE 2       
Biologie a ekologie BIO 2       
Informační technologie IT 2 2     
Pís. a elektronická komunikace PEK 2       
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 
Ekonomika EKO   2     
Odborná latinská terminologie OLT 1       
První pomoc PRP   2     
Psychologie a komunikace PSY   2 2 2 
Klinická propedeutika KLP   2     
Somatologie SOM 4       
Zákl. hygieny a epidemiologie ZEH 1 1     
Ošetřovatelství OSE 3 6 6 4 
Ošetřování nemocných OSN     12 12 
Ošetřovatelský proces OSP       1 
Základy klinických oborů ZKO       2 
Odborná praxe ODP     4 týd.   
Konverzace v anglickém jazyce K AJ     1 1 
Seminář z MAT/ spol. zákl. SMAT/SSZ       2 
Celkem   32 31 32 33 
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Materiálně technické zabezpečení školy 
Škola sídlí v samostatné budově a svou velikostí odpovídá provozním požadavkům pro výuku 
studentů střední odborné školy (nachází se zde 10 učeben). Každá třída měla svou kmenovou 
učebnu, třídy MM1 a PS1 měly společnou kmenovou třídu. 
 

Kmenové třídy jsou vybaveny počítačem, tabulí, nástěnkou, hodinami, květinami 
a odpovídajícím počtem lavic a židlí. V 9 třídách se nachází dataprojektory s projekčním 
plátnem, 1 třída je vybavena interaktivní tabulí.  
 

Počítačová učebna je vybavena dataprojektorem a 22-ti počítači se sluchátky a optickým 
připojením na Internet a výškově nastavitelnými otočnými židlemi.  Jedna pracovní stanice 
je pro hendikepovaného žáka. Tato učebna slouží nejenom k informační technologie, 
ale je využívána např. při výuce cizích jazyků, účetnictví, písemné a elektronické komunikace 
apod., protože jsou zde nainstalovány podpůrné výukové programy pro rozšíření výuky. 
Učebna je k dispozici studentům v době přestávek a po vyučování pro přípravu domácích 
úkolů, samostudium a je zde volný přístup na Internet. 
 

Jazyková učebna je specificky uspořádána pro přímou komunikaci mezi žáky a učitelem. 
K dispozici jsou zde slovníky, časopisy, počítač s pevným připojením na internet, dataprojektor 
s plátnem. 
 

Odborná zdravotnická učebna je vybavená pomůckami pro výuku odborných předmětů 
ve formě simulačního pokoje, kde jsou umístěna dvě lůžka se základním vybavením, speciální 
zdravotní cvičná panna a kojenec, resuscitační model Little ANN, resuscitační model CPR 
Training manikin Bravden se zvýrazněním okysličení mozku, simulátor intradermální, 
subkutánní a intramuskulární injekce, model paže pro intravenózní injekce a odběry krve 
na stojanu, 2x kostra, modely znázorňující vnitřní orgány (srdce, mozek, ucho), koleno, 
nástěnné obrazy pro somatologii a biologii, nástěnné obrazy do OSE s přehledem vybraných 
onemocnění v anglickém jazyce, noční a převazový stolek, skříň s pomůckami pro dezinfekci, 
hygienu, obvazový materiál a pomůcky pro speciální výkony jako je cévkování, klyzma, aplikaci 
injekcí, infuzí, odběry biologického materiálu. V učebně je k dispozici olejový přímotop. 
  
Ve škole je zřízena knihovna , která je přístupná žákům i učitelům.  Knihy jsou uloženy 
ve sborovně a  na chodbě. Výpůjčky jsou zaznamenávány elektronicky, půjčování učebnic 
žákům je evidováno také písemně. Půjčování knih není zpoplatněno a knihy je možné 
si zapůjčit po domluvě s pověřeným vyučujícím.  
 

Šatna je vybavena věšáky a botníky v odpovídajícím počtu. Na dvoře školy jsou stojany 
na kola, lavičky a informační  nástěnka. 
  
Škola disponuje 1 pevnou linkou s faxem s paralelními linkami (sborovna, ředitelna, kancelář 
a výchovná poradkyně). Dále má škola k dispozici 2 mobilní telefony. Ve sborovně jsou  
k dispozici 4 notebooky, 10 tablety, 7 čteček,  vizualizér,  2 počítače, 2 tiskárny 
a 1 multifunkční tiskárna, 2 fotoaparáty, 3 pojízdné vozíky na mapy a mikroskop pro potřeby 
biologie. V ředitelně se nachází 1 počítač s přístupem na Internet a 2 tiskárny a dále DDT 
maturitní pracoviště (tiskárna, počítač, skener) a telefonní stanice.  V kanceláři se nachází 
2 počítače s přístupem na Internet a 1 tiskárna a 2 multifunkční zařízení (z toho 1 barevná).  
V kanceláři výchovné poradkyně je umístěn 1 počítač s přístupem na Internet. a 1 multifunkční 
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tiskárna. V jazykovém kabinetě se nachází 1 počítač s připojením k Internetu a 1 multifunkční 
tiskárna, 3 CD přehrávače a stopky. 
 
Škola nemá vlastní tělocvičnu a pro výuku tělesné výchovy využívá tělocvičnu ZŠ Dukelská 
Břeclav. 
 
Výpočetní technika ve škole 
Ve škole je celkem 39 pracovních stanic, (22 v odborné učebně, 2 stanice se nacházejí 
v kanceláři, 2 stanice v ředitelně – z toho jedna je DDT pracoviště, 1 v kabinetu výchovného 
poradce, 2 ve sborovně, 1 v kabinetu jazyků, 9 ve třídách). Všechny jsou trvale připojeny 
k Internetu (připojení optickým kabelem - rychlost 40 Mb/s, bez omezení dat). Pro prezentační 
činnost školy je k dispozici 10 tabletů, 4 notebooky, 9 dataprojektorů, vizualizér, interaktivní 
tabule. Pro potřeby tisku jsou k dispozici tyto tiskárny:  3x kancelář, 2 x ředitelna (plus 
1 na stanici DDT), 1 x jazykový kabinet, 1 x kabinet výchovné poradkyně, 3 x sborovna. 
 
Programové vybavení 
 MS Office Professional (2007, 2013, 2016, 2019) 
 Zoner Photo Studio 15 
 Psaní všemi deseti 
 Účetnictví POHODA 
 Freeware programy pro tvorbu www a grafiku. 
 Sada výukových programů – stále se rozšiřuje. 
 
Bezpečnost a hygienické podmínky 
Hygienické podmínky ve škole odpovídají platným zákonům a hygienickým normám. 
Bezpečnost je zajišťována pomocí: 

 pravidelných každoročních školení BOZP a PO  
 poučením žáků na začátku školního roku, před školními akcemi, před prázdninami 
 poučením žáků na úvodních hodinách v předmětech, kde se využívá technika nebo 

výuka probíhá na pracovištích mimo školu (výuka v nemocnici, v budově jiné školy 
apod.) 

 pravidelným prováděním revizí  
 pravidelnou kontrolou závad techniky a technického stavu budovy a včasné odstranění 

případných závad. 
 pořádáním každoročního cvičení „Den mimořádných událostí“ 
 řešením BOZP a PO v rámci ŠVP  
 preventivními prohlídkami u lékaře pracovně-právních vztahů. 
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Pedagogický sbor školy 
Jméno a příjmení Funkce, vyučované předměty 
Ing. Kamenská Šárka ředitelka školy, UCE, UCP, třídní OM4 

Mgr. Ciprysová Hana OSE, SOM, OSN, OSP, ZKO,  třídní učitelka ZA4, výchovný a 
kariérový poradce 

Ing. Bc. Dobrovolná Yveta BIO 

Mgr. Dvořáková Lucie CHE 

Bc. Dvořáková Magda TEV 

Ing. Esterka Jan IT, MP 

Ing. Jankovič Oldřich PG, správce ICT 

Mgr. Kalabis Lukáš AJ, K-AJ, IT, třídní učitel ZA3 

Mgr. Nováková Simona OSE, ZEH 

Mgr. Páleníčková Libuše AJ, K-AJ,  NJ,  třídní učitelka MM2 

Mgr. Slavíková Anna MAT, CMAT, FYZ 

Ing. Sucháčová Viera EKO, MAN, MAR, PEK, IT, SIT,  třídní učitelka MM3 

Mgr. Trubačová Jana EKO, FF, MAR, OBN, PSY, PSR,  PRN, SSZ, ZOB,  třídní učitelka  
MM1/PS1, školní metodik prevence 

Mgr. Veverkova Lenka OSE, OSN, OLT 

Mgr. Vojtová Jitka Na rodičovské dovolené 

Mgr. Zachodil Milan ČJL, DEJ, OBN, IT, KM, třídní učitel ZA2 

Mgr. Zámečníková Lenka OSE, OSN, KLP, PRP 

 
Věkové složení pedagogických pracovníků  

Věk Interní učitelé Externí učitelé 
Muži Ženy Muži Ženy 

do 35 let 1 2 0 2 
35 – 50 let 0 4 0 2 
nad 50 let 1 3 2 0 
Důchodci 0 0 0 0 
Celkem 2 9 2 4 
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Kvalifikovanost učitelů 

Pedagogičtí pracovníci Celkem Kvalifikovanost 
interní učitelé 11 100% 
externí učitelé 6 100% 

 
Další vzdělávání interních pedagogických pracovníků  
Za daný školní rok učitelé absolvovali DVPP v celkovém rozsahu 490,5 hodin, nepedagogičtí 
pracovníci absolvovali v rozsahu 69 hodin. 

 v rámci projektu KaPoDav absolvovala koordinátorka projektu školení v rozsahu 
26 hodin 

 v rámci projektu Šablony EU pro SŠ absolvovali učitelé školení a vzdělávání 
v rozsahu 260 hodin započítaných do bagatelní podpory 

 1 vyučující si dokončila studium DPS  
 v rámci přípravy na maturitní zkoušky učitelé absolvovali školení v rozsahu 53,5 

hodin 
 
Hospitační činnost  
Ve školním roce 2018/2019 bylo provedeno celkem 21 hospitací, z toho  

 10 hospitací bylo provedeno ředitelkou školy (z toho 2 hospitace v průběhu 
vyučovacích hodin, kde byly aplikovány aktivizační metody z projektu Šablony EU na SŠ 
– nové metody) 

 7 hospitací bylo provedeno předsedy předmětové komise a uvádějícími učiteli 
 4 hospitace byly vzájemné  

Hospitace byly zaměřeny zejména na rozvoj klíčových kompetencí žáků, jejich motivaci 
a na hodnocení a sebehodnocení. 
Další hospitační činnost (20x) byla provedena v rámci inspekční činnosti ČŠI.  
 
Předmětové komise 
Ve škole pracují tři předmětové komise – odborných zdravotnických předmětů, odborných 
ekonomických předmětů a jazyků.  
 
Předmětová komise odborných zdravotnických předmětů se  ve školním roce sešla celkem 6x. 
Náplní byla organizace předmětu OSN, OSE (příprava plánků, školních stanic, ŠVP pro nový 
obor – Praktická sestra), podmínky klasifikace, příprava školních akcí (spolupráce na akcích 
Charity Břeclav, první pomoc pro MŠ, ZŠ a SŠ, Mikuláš, odborné soutěže, dny otevřených 
dveří, odborné exkurze), hospitace, příprava odborné praxe a praktické maturitní zkoušky, 
klasifikace žáků 
 
Předmětová komise odborných ekonomických předmětů se sešla 5x. Náplní bylo: úprava 
ekonomické oblasti v ŠVP Praktická sestra, podmínky klasifikace, realizace projektů KaPoDav, 
příprava praktické maturitní zkoušky a profilových částí ústní maturitní zkoušky, návrh témat 
profilové maturitní zkoušky pro příští školní rok, hospitace, klasifikace žáků,  realizace soutěží  
a dalších školních akcí. Nedílnou součástí práce komise bylo řešení dosahovaných výsledků 
žáků v odborných předmětech, a zajištění a kontrola průběhu praktického vyučování formou 
odborné praxe v podnicích. 
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Předmětová komise jazyků byla obnovena z důvodu změny pedagogického sboru ve 2. pololetí 
šk. roku 2018/2019. Komise se sešla 2x. Náplní bylo: řešení žáků s rizikem školní neúspěšnosti, 
příprava maturitní generálky, realizace akcí a soutěží, hospitace, úprava pracovních listů k MZ.  

 

Výsledky vzdělávání 
V = prospěl s vyznamenáním 
P = prospěl 
5 = neprospěl 
N = nehodnocen 

 
Třída 

počet 
žáků 

hodnocení prospěchu absence 
na žáka 

 
třídní učitel 

V P 5 N Celkem Neoml. 
MM1 12 1 9 2 0 81 0 Mgr. Jana Trubačová 
PS1 14 1 13 0 0 86 0,5 Mgr. Jana Trubačová 

MM2 6 0 6 0 0 87 0 Mgr. Libuše Páleníčková 
ZA2 21 6 15 0 0 94 1,2 Mgr.  Milan Zachodil 

MM3 19 1 17 1 0 80 4,2 Ing. Viera Sucháčová 
ZA3 13 1 12 0 0 69 0 Mgr. Lukáš Kalabis 

OM4 7 0 7 0 0 47 0 Ing. Šárka Kamenská 
ZA4 21 1 16 4 0 83 1,7 Mgr. Hana Ciprysová 

celkem 
za školu 113 11 95 7 0    

 
 

Výsledky maturitních zkoušek 

OM4 – obor vzdělávání Obchodní manager, RVP – Ekonomika a podnikání     63-41-M/01 
ZA4 – obor vzdělávání Zdravotnický asistent                                            53-41-M/01                                           
 
Třída Počet 

žáků  
Prospěli 
s vyznamenáním 

Prospěli Omluveni Neprospěli Zkoušku 
nekonali* 

OM4 9 1 4 0 2 2* 
ZA4 21 0 12 0 5 4** 

 
* 2 žákyně ukončily studium před začátkem maturitních zkoušek 
** 4 žákyně opakují 4. ročník 
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Údaje o přijímacím řízení 
 
Výsledky přijímacího řízení 

 
Vzdělávací program 

Marketing a mediální 
tvorba Zdravotnický asistent 

Přijato v 1. kole př. řízení 15 22 
Zápisový lístek odevzdalo v 1. kole 11 13 
Zpětvzetí zápisového lístku v 1. kole  7 4 
V 1. kole zůstalo zápis. lístků 4 9 
Přijato v dalších kolech př. řízení  7 4 
Zápis. lístek v dal. kolech 1 4 
Nepřijato celkem 0 0 
Přestup z jiné SŠ 3 3 
Opakuje ročník 1 0 
Změna oboru vzdělávání 0 0 
Nastoupilo 1. 9. do 1. ročníku 9 16 
Přestup z jiné školy v průběhu září 0 2 
Přestup na jinou školu v průběhu září 1 1 
Stav k 16. 9. 2019  (viz. matrika) 8 17 
 
Počty přijímaných žáků v jednotlivých oborech: 

Kód oboru Název oboru Počet přijímaných žáků 
53-41-M/03 Praktická sestra 30 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání /ŠVP 
Marketing a mediální tvorba 30 

 
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky: 
1. termín:   12. dubna 2019 
2 termín:   15. dubna 2019 
 
U oboru Praktická sestra byla k přihlášce přiložena příloha k přihlášce, na které praktický lékař 
potvrdil zdravotní způsobilost ke studiu. 
 
Kritéria přijímacího řízení: 
1. Výsledky jednotné přijímací zkoušky 

Jednotná zkouška se skládala z písemného testu z Českého jazyka a písemného testu 
z Matematiky. Písemné testy vycházely z platných pedagogických dokumentů, 
tj z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy.  Maximální počet bodů, které 
žák mohl získat z ČJL,  byl 50. Maximální počet bodů, které žák mohl získat z MAT,  byl 50. 
Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami byl obsah přijímacích zkoušek stejný, 
uchazeč měl nárok na podpůrná opatření v souladu s doporučením školského 
poradenského zařízení. Uchazeč – cizinec: podle §20 odst. 4 školského zákona, nekonal 
zkoušku z ČJL. 
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2. Hodnocení na vysvědčení – prospěch z 1. pololetí 9. třídy ZŠ 

V přijímacím řízení byli přijati žáci i na základě pořadí sestaveného podle studijního 
průměru na vysvědčení za I. pololetí 9. ročníku ZŠ. Maximální počet bodů, které žák mohl 
získat na základě hodnocení vysvědčení z 1. pololetí 9. třídy, byl 50. 

 
Maximální počet bodů získaných v přijímacím řízení (100%) 150 

Jednotná přijímací zkouška 
(66,67%) 

ČJL 50 
MAT 50 

Hodnocení na vysvědčení 
(33,33%) 

1. pololetí 9. ročníku 50 

 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
Inspekční činnost ve školním roce:   

 proběhla v termínu 4. – 6. února 2019 
 inspekční zpráva – čj. ČŠIB-226/19-B 
 protokol o kontrole – čj. ČŠIB-225/19-B 
 předmět inspekční činnosti  

o hodnocení podmínek průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední 
školou podle §174 odst. 2 pís b) zákona č. 561/2004 Sb školského zákona 

o zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu 
s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 odst 2 pís. 
c) školského zákona 

o kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících 
a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání 
a školských služeb, vykonávaná podle §174 odst 2 písm. d) školského zákona 

 zjištění 
o pro účely zvýšení dotací podle §5 odst. 3 písm. b) zákona č. 306/1999 Sb., 

o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školním zařízením, 
ve znění pozdějších předpisů, nebylo ČŠI zjištěno závažné porušení právních 
předpisů 

o pro účely zvýšení dotací právnická osoba vykovávající činnost školy dosahuje 
výsledků hodnocení  dle §5 odst. 3 písm. b) zákona 306/1999 Sb., o poskytování 
dotací soukromým školám, předškolním a školním zařízením, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
Inspekční elektronické zjišťování - INEZ  

 ve školní rove 2018/2019 neproběhlo povinné testování žáků 
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Akce školy  
7.9. Den mimořádných událostí celá škola 

7. 9.  „Adapťák“ PS1/MM1 

19.9. Věznice Cejl – divadelní představení 
PS1, MM1, ZA2, 

MM2 
19.9. Konference nemocnice Břeclav ZA3, ZA4 
21.9. Den otevřených dveří Alcaplast Břeclav MM3,OM4 
25.9. Den charity Vybraní žáci 
3.10. Ve spolupráci s Charitou Břeclav - ,,Koláč pro Hospic" vybraní žáci 

3. - 4.10.  Veletrh SŠ Hodonín vybraní žáci 
5.10. Vzdělávací exkurze v knihovně Břeclav MM1, PS1 
9.10. Projekt KaPoDav – workshop JIC Brno MM2, MM3 

16.10. Odborná exkurze v nemocnici Břeclav PS1 
17. - 18.10. Veletrh SŠ Břeclav vybraní žáci 

8.11. Břeclavský Fortel MM2,OM3,OM4 
9.11. Stužkovací večírek OM4 OM4 

10.11. Potravinová sbírka s Charitou Břeclav Dobrovolníci 

12.11. 
Odborná přednáška v nemocnici Břeclav – První 
pomoc ZA3, ZA4 

13.11. 
Měsíc filmu na školách (org. Člověk v tísni) - 
"Ztracená duše národa: Ztráta tradice"  MM1, PS1 

14.11. Vzdělávací přednáška „Plánované rodičovství“ Celá škola 
15.11. Potravinová sbírka dobrovolníci 
16.11. Stužkování ZA4 ZA4 

28.11. 
Odborná přednáška v nemocnici Břeclav – 
Rehabilitační metody ZA3 

28.11. Olympiáda z ČJL Vybraní žáci 
29.11. Maturitní testování SCIO OM4, ZA4 
30.11. Zdobení vánočního stromečku v parku na pěší zóně MM1/PS1 
30.11. Workshop Duševní zdraví (org. Nevypusť duši) MM3/ZA3 

5.12. 
Mikuláš – MŠ Dukelská, Azylový dům pro matky s 
dětmi, nemocnice Břeclav MM1/PS1 

5.12. Sbírka Život dětem MM3, ZA3 
6.12. Olympiáda z NJ vybraní žáci 
8. 12. Den otevřených dveří  

12.12. Olympiáda z AJ vybraní žáci 
12.12 Psychologická olympiáda vybraní žáci 

14.12. Vzdělávací exkurze - Vídeň Celá škola 
19.12. Výuka první pomoci pro žáky ZŠ Tvrdonice ZA3 
20.12. Odborná exkurze v nemocnici Břeclav ZA2 

11.1. Zdravotnický klaun - přednáška ZA2, ZA3 
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19.1. Den otevřených dveří  
21.1. Soutěž o nejlepší obal na pohárky na kávu MM2, MM3 

6.2. Den otevřených dveří  
7.2. 450 ml naděje – projet darování krve dobrovolníci 

8.2. 
Oborná přednáška -  náměstkyně pro ošetř. péči 
nemocnice Břeclav ZA3, ZA4 

8.2. Přednáška Policie ČR – možnosti práce u PČR MM3, OM4, ZA4 
8.3. Ples školy  
8.3. Odborná exkurze v Moraviapress MM2, MM3 

11.3. Bezpečně v kyberprostoru – školní kolo  
12.3. Celorepublikové kolo Psychologické olympiády  

12.3. Anglické divadlo-THE LAST WISH 
MM1, PS1, MM2, 

ZA2 

20.3. Projektový den – Finanční gramotnost (KaPoDav) 
MM1, PS1, MM2, 

ZA2, MM3, Za3 
27.3. Vzdělávací beseda – Nedej pokušení šanci (Policie ČR) MM1, PS1 
27.3. Sbírka Život dětem MM2, ZA2 

4.4. Veletrh studentských firem Praha Vybraní žáci MM3 
5.4. Maturitní generálky – písemné testy OM4, ZA4 

15.4. 
Den s  Policií – bezpečnost především – projektový 
den 

MM1, PS1, MM2, 
ZA2 

23.4. 
Projektová výuka – základy přírodních věd – VIDA 
Brno 

MM1, PS1, MM2, 
ZA2 

25.4. 
Celorepublikové kolo – Olympiáda z Klinické 
propedeutiky Vybraní žáci 

26.4. Poslední zvonění OM4, ZA4 
29.4. Sbírka na podporu Linky bezpečí Celá škola 

7. + 9.5. Studentské volby do Parlamentu EU  
15.5. Sbírka Květinový den – Liga proti rakovině MM1, PS1 

16.5. 
Sociologický výzkum – bezpečnost dětí 
v kyberprostoru – Masarykova univerzita MM1, PS1 

17.5. Krajské kolo - Bezpečně v kyberprostoru MM2 
27.5. Odborná exkurze SPA Lednice ZA2 

28. – 30.5. Odborná exkurze v Domově seniorů ZA2 
31.5. Výuka první pomoci pro žáky Gymnázia Břeclav ZA2 
31.5. Sejdeme se na pikniku – Mezinárodní den dětí MM1, PS1, MM2 

3.6. 
Odborná exkurze – Vodní záchranáři na vodní nádrži 
Nové Mlýny 

MM1, PS1, MM2, 
ZA2 

5.6. Slavnostní předávání maturitního vysvědčení OM4, ZA4 

6.6. 
Největší záhady a tajemství světa – Městské muzeum 
Břeclav MM2, ZA2 

10.6. Cvičíme ZUMBU MM1, PS1 
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10. – 11.6 
17. – 18.6. Odborná exkurze v LDN Valtice ZA3 

17.6. Cvičíme ZUMBU MM2, ZA2 
18.6. Odborná exkurze v LDN Valtice PS1 
20.6. Výuka první pomoci pro děti z MŠ Kupkova ZA2 
21.6. Dračí lodě  Celá škola 
24.6. Odborná exkurze – Anatomický ústav Brno PS1 
24.6. Odborná exkurze – Masarykův onkologický ústav ZA2, ZA3 
24.6. Za krásami Břeclavi MM1, MM, MM3 

25. – 27. 6  Vzdělávací exkurze - Praha MM3, ZA3 

25. – 27. 6 Výlety tříd 
MM1, PS1, MM2,  

ZA2 
 
Výsledky soutěží 

 
Olympiáda PSY 

školní kolo 1. místo – Aneta Pošustová ZA3 
  2. místo – Hana Vavřínková ZA3, Pavlína Babičová – ZA2 

  3. místo – Ondřej Baťka  ZA3 
Olympiáda AJ 

školní kolo 1. místo – Jan Vaicenbacher OM4 
  2. místo – Alessandro Ritacco MM2 
  3. místo  - Karolina Minnie Rostock MM2 

Olympiáda NJ 
školní kolo 1. místo – Daniela Roszkos ZA2 

  2. místo – Adéla Wunschová MM2 
  3. místo – Tereza Kuřitková MM1 

Recyklohraní 
  Účast celá škola 

Olympiáda MAT 
školní kolo 1. místo - Simona Bílková 

  2. místo - Kateřina Kořínková 
  3. místo - Karolina Minnie Rostock 

Olympiáda ČJ 
školní kolo 1. místo – Barbora Sůkalová OM4 

  2. místo – Karolina Rostock  MM2 
  3. místo – Veronika Zoubková OM4 

Písemná elektronická komunikace /PEK/ 
školní kolo 1. místo – Simona Bílková MM1 

  2. místo -  Sára Tomečková PS1 
  3. místo  - Martin Vachůt MM1 
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Bezpečně v kyberprostoru 
školní kolo 1. místo - tým MM2  

krajské kolo 2. místo – Lucie Konečná 
  3. místo - Alessandro Ritacco 

Olympiáda z klinické propedeutiky 
školní kolo 1. místo – Veronika Iršová ZA2 

  2. místo - Eliška osičková 
Finanční gramotnost  

  účast celá škola - získání certifikátu - zlatý, stříbrný, bronzový 
Dračí lodě – soutěž SŠ 

Krajské kolo 3. místo – vybraní žáci – celá škola 
 
 
Realizované projekty  
 
„Zvýšení kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě“ 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006759.  
Projekt byl zaměřený na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné 
vzdělávání žáků a studentů. Projet byl z části realizován již ve školním roce 2017/2018.   V roce 
2018/2019 byly realizovány tyto šablony:  

 Aktivita III/1.6 - Školní kariérový poradce  
Cílem této aktivity bylo poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce 
středním školám a podpořit tak žáky středních škol. 
Účastníci: Mgr. Ciprysová 
Zapojené třídy: všechny 

 Aktivita III/2.1 DVPP – osobnostní rozvoj 
Cílem aktivity bylo podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí 
dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci 
středních škol byli podporováni ve svém profesním a odborném růstu. 
Účastníci: všichni pedagogové naší školy 

 Aktivita III/2.14  - Nové metody ve výuce na SŠ – ICT bude zahájena až ve šk. roce 
2018/19. 
Cílem bylo podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní 
práce při vzdělávání a výchově žáků. Šablona prohlubuje profesní kompetence 
pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků 
mentoringu. Šablona byla zaměřena na využití ICT ve výuce odborných předmětů 
a prohloubení počítačové gramotnosti učitelů.  
Účastníci: Mgr. Veverková, Mgr. Zámečníková, Ing. Sucháčová, Mgr. Trubačová 

 
KaPoDav  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211 
Cílem projektu bylo zavést, případně rozšířit stávající metodické podpory pro učitele 
v oblastech kariérového poradenství, celoživotního vzdělávání a podpoře kompetencí 
k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Na území Jihomoravského kraje je nastaven systém 
metodické podpory učitelů založený na vzájemném síťování škol, učitelů a přenosu příkladů 
dobré praxe. Koordinátorem je Mgr. Jana Trubačová 
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V rámci projektu KaPodav se naše škola zúčastnila veletrhu studeňských firem v Praze a dále 
v oblasti vzdělávání pedagogů a žáků získala bronzový, stříbrný a zlatý certifikát „Finančně 
gramotná škola“ 
 
„Daruj krev - 450 ml naděje“ 
V tomto školním roce se (za účasti pravidelného dárce krve z řad pedagogů) 4 plnoletých žáků 
třetích a čtvrtých ročníků stalo bezplatnými prvodárcemi krve.  

 
Rozvoj tuzemské spolupráce 
 
Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Městským muzeem a galerií Břeclav, které pořádá 
celoročně řadu kulturních akcí. Pravidelně navštěvujeme výstavy a účastníme se i přednášek 
vztahujících se k vyučovaným tématům. Letos jsme se zúčastnili např. výstavy „Největší 
záhady a tajemství světa“.  
 
Dlouhodobá spolupráce je navázána s Městkou knihovnou Břeclav, kde měli přednášku žáci 1. 
ročníků.   
 
Každoročně také navštěvujeme divadelní představení – letos jsme navštívili divadelní 
představení v brněnské věznici Cejl (k příležitosti výstavy o činnosti věznice v době 
komunismu) a dále anglické divadelní představení „THE LAST WISH“. Z důvodu malého zájmu 
ze strany ostatních škol se bohužel letos neuskutečnilo divadelní představení Divadla Radka 
Brzobohatého. 
 
Kromě toho se i letos kladl důraz na výchovně vzdělávací programy a exkurze. Naši žáci 
se zúčastnili přednášky MUDr. Uzla na téma „Plánované rodičovství“, besedy 
se Zdravotnickým klaunem, přednášky Policie ČR „Nedej pokušení šanci“ a projektového dne 
s břeclavskou policií „Bezpečnost na prvním místě“ a projektového přírodovědného dne 
ve VIDA Brno. Škola také pořádala vzdělávací exkurzi ve Vídni a v Praze.  
 
Odborná výuka je pak zpestřována odbornými přednáškami a exkurzemi: odborná exkurze 
Nemocnice Břeclav, přednáška na téma „První pomoc“ a „Rehabilitační metody“,, Den 
otevřených dveří ve firmě Alcaplast, Břeclavský fortel, workshop na téma „Duševní zdraví“, 
exkurze ve firmě Moraviapress, ve SPA Lednice, LDN Valtice, Domově seniorů Břeclav, 
u vodních záchranářů, v Anatomickém ústavu Brno a Masarykově onkologickém ústavu Brno.   
 
Jako škola jsme se také zúčastnili aktivity „Měsíc filmů na školách – Ztracená duše národa – 
Ztráta tradice“ a realizovali jsme studentské volby do evropského parlamentu.  
 
Řada aktivit byla také realizována v rámci projektu JMK „KaPoDav“ – např. workshop v JIC 
Brno, vzdělávání učitelů v problematice Finanční gramotnosti, projektový den pro žáky           
1. - 3. ročníků na téma Finanční gramotnost, veletrh Studentských firem Praha. Jako škola 
jsme získali postupně bronzový, stříbrný a zlatý certifikát „Finančně gramotná škola“. 
 
Důležitou součástí školních aktivit jsou dobrovolnické a charitativní aktivity – Akce Charity 
Břeclav „Koláč pro Hospic“, Národní potravinová sbírka, „Den charity“,  Mikuláš na dětském 
oddělení nemocnice Břeclav a v azylovém domě pro matky s dětmi, sbírka „Život dětem“ 
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a sbírka „Český den proti rakovině“, darování krve – „450 ml naděje“, školní sbírka na podporu 
Linky bezpečí 
 
Spolupráce s MŠ, ZŠ a SŠ 
Jako zdravotnická škola se snažíme šířit osvětu v oblasti poskytování první pomoci mezi dětmi, 
žáky a studenty. Nabízíme zajímavý a interaktivní program pro MŠ, ZŠ a SŠ. Letos jsme tuto 
aktivitu uskutečnili v MŠ Kupkova Břeclav, na ZŠ v Tvrdonicích a na nižším stupni břeclavského 
Gymnázia.  
 
Tuzemská spolupráce 
Charitativní akce 

 Charitativní sbírka „ Srdíčkový den“   
 Charitativní sbírka „Květinový den“ 
 Charitativní sbírka potravin 
 Charitativní sbírka Linka bezpečí 

 
Spolupráce s jinými vzdělávacími institucemi 

 Veletrh vzdělávací nabídky středních škol: Středisko služeb školám a Zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků Brno 

 Gymnázium a SOŠZaS Kyjov – krajské kolo Psychologické olympiády 
 Mikuláš – návštěva MŠ Dukelská, azylového domu a Nemocnice Břeclav 
 VŠ – prezentace žákům 3. a 4. ročníků 
 Gymnázium Břeclav – kurz první pomoci pro žáky primy a sekundy 
 MŠ Dukelská Břeclav - Mladý záchranář - první pomoc hrou 
 SZŠ Šumperk- celostátní soutěž Klinická propedeutika 
 VUT Brno- přednáška Bezpečně na síti 
 JA Cech- vzdělávání v podnikavosti, projekt KaPoDav 
 Lipka – vzdělávací centrum Brno, projekt KaPoDav 
 Masarykova univerzita Brno 
 Do světa 
 VIDA science centrum Brno 

 
Spolupráce se zdravotnickými zařízeními 

 Nemocnice Břeclav - výuka předmětu „Ošetřování nemocných“ na odděleních 
neurologie, chirurgie a interny, odborná praxe, odborné exkurze, odborné konference  

 Domov seniorů Břeclav – odborná exkurze 
 Oblastní charita Břeclav – spolupráce na akci Den sociálních služeb, Koláč pro hospic 
 LDN Valtice – odborná exkurze 
 SPA Lednice – odborná exkurze 
 Masarykův onkologický ústav Brno – odborná exkurze 
 Anatomický ústav Brno – odborná exkurze 
 Vodní záchranná služba Nové Mlýny – odborná exkurze 
 Zdravotní klaun o.p.s. 
 Nevypusť duši 
 Člověk v tísni 
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 Spolupráce s kulturními institucemi  

 Okresním muzeum v Břeclavi – spolupráce na akcích, vzdělávací exkurze 
 Okresní knihovna Břeclav – vzdělávací exkurze 
 Divadlo Domino Brno (v anglickém jazyce) – návštěva představení 
 Divadlo Radka Brzobohatého 
 Věznice Cejl 

 
Spolupráce s ostatními subjekty 

 Lokomotiva Břeclav – sportovní aktivity 
 K-centrum – vzdělávací exkurze 
 Alcaplast Břeclav – odborná exkurze 
 Moraviapress Břeclav – odborná exkurze 
 Torse-sports – sportovní aktivity 

 
 
Škola je zapojen do programu Recyklohraní - sběr elektrospotřebičů, bakterií, atd. 

 
Sociální partneři 
Partneři, které prezentujeme na webových stránkách 
Nemocnice Břeclav, příspěvková org. 
ESF 
MŠMT 
Jihomoravský kraj 
NNTB – Nenech to být    

Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
B.I.B.S. a.s. Brno  
Evropský polytechnický institut s. r. o. 
JA Czech  
eTwinning 

AKCE ŠKOLY pomáhají realizovat 
MěÚ Břeclav 
K-centrum Břeclav 
Městská knihovna Břeclav 
Muzeum Břeclav 
Liga proti rakovině 
Občanské sdružení Život dětem 
eTwinning 
Člověk v tísni 
Nevypusť duši 
Do světa 

Azylový dům pro matky s dětmi Břeclav 
Policie ČR 
Nemocnice Břeclav 
Oblastní charita Břeclav 
Domov seniorů Břeclav 
NNTB-nenech to být 
Jeden svět na školách 
Moraviapress 
SPA Lednice 
Alcaplast

ODBORNÉ PRAXE žáků jsme uskutečnili v těchto firmách 
Nemocnice Břeclav 
Domov Seniorů Břeclav 
LDN Valtice 
Fosfa a. s.  
Hotel Volarik 
Alca plast s. r. o. 
Solira company s. r. o.  
AutoServis Nal. s. r. o. 
Ing. Volařík Miroslav 

Chase art  s. r. o.  
Racio s. r. o.  
Sojka gastro s. r. o. 
Molčík kipper  a.s.  
SVČ p. o.  
Sport Ručka  
Transroll – cz a. s.  
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Ples školy  - hlavní sponzoři:  
AutoServis N&L s. r. o., Břeclav  
Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav 
Molčík kipper a. s., Valtice  
TEPLO s. r. o., Břeclav  
Angels light s. r. o., Břeclav  
Rodina Reichmannová  
Ostatní sponzoři:  
AlcaPLAST s. r. o., Břeclav Paní Uhlířová 
AMAKO, spol. s. r. o., Strachotín Paní Wolgemuthová 
Autodoprava Baránek, Moravská Nová Ves Paní Zámečníková 
BLANÁŘ NÁBYTEK, a. s., Brum. na Moravě  Pedikúra Irena Líznarová, Rakvice 
BORS Břeclav a. s. Pingala s. r. o., Břeclav 
Bowling-kavárna-herna, Tvrdonice Plynotop servis, Břeclav 
BURGR´S s. r. o., Hodonín PRO-DOMA, Hodonín 
Café Fara, Klentnice RACIO s. r. o., Břeclav 
Cukrárna Olga Babičová, Velké Bílovice Relax. studio Dagmar Drgoncová, Břeclav 
Čechovka s. r. o., Břeclav Rodina Dana Gregoroviče 
Delikomat, s. r. o., Brno Rodina Hlávková 
Dortové designové studio Iva, Lanžhot Rodina Kamenská 
Fosfa a. s., Břeclav Rodina Lanova 
FRUJO a. s. Tvrdonice Rodina Michala Punčocháře 
Hájenka Břeclav s. r. o. Rodina Osičková 
Harmonie Restaurant & Café, Břeclav Rodina Sáry Vítkové 
HOODGYM, Břeclav Rodina Stávková 
Hotel ROSE, Břeclav Rodina Táni Grbavčicové 
Indoor Golf, Břeclav Salon Perfekt, Hlohovec 
Innogy, Břeclav SECOND HAND Konrádová, Valtice-Břeclav 
Kadeřnické služby Monika Hraběová, Kostice Slečna Adéla Horňáčková ZA4 
Kadeřnický Salon Michaele, Břeclav SMERO spol. s. r. o., Břeclav 
Kadeřnictví Michaela, Břeclav SOJKA & spol. Gastro s. r. o., Mikulov 
Kosmetický salon Butterfly, Velké Bílovice Sonnentor s. r. o., Čejkovice 
Masážní salon Elen, Břeclav Starosta Zdeněk Tesařík, Tvrdonice 
MORAVIA COMFORT s. r. o., Břeclav Studio PULS, Břeclav 
MRkosmetika, Břeclav Šárka Šagátová kadeřnictví - holičství, BV 
Nehtové studio GLITTER, Břeclav Teplo Břeclav s. r. o. 
OTIS a. s., Břeclav Tesařství Oldřich Líznar, Rakvice 
Pan Čelovský TRIFIN s. r. o., Kyjov 
Pan Jan Mildner Truhlářství Baťka, Tvrdonice 
Pan Jankovič Třída MM3 
Pan Josef Dofek Třída ZA4  
Pan Koryčánek VEXPA s. r. o., Břeclav 
Pan Lukáš Modlitba Vinařství AURORA, Šakvice 
Pan Pavel Šagát Vinařství Dwořáček, Valtice 
Pan Zachodil Vinařství Kučera, Kostice 
Paní Ciprysová Vinařství Obelisk s. r. o., Valtice 
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Paní Ivančicová Vinařství Osička, Velké Bílovice 
Paní Iveta Heseková, Břeclav Vinařství Trčka, Kostice 
Paní Kiliánová Vinařství Volařík, Mikulov 
Paní Linda Dubská Vinařství Zdeněk Uher, Kostice 
Paní Linda Ivanová Víno Rozbořil, Kostice 
Paní Michaela Hrnčiarová ZFP akademie a. s., Břeclav 
Paní Neprašová Zlatnictví Baťka, Lanžhot 
Paní Trubačová Železářství Lebloch, Velké Bílovice 

 
Spolupráce s rodiči: 

- u přijímacích pohovorů 
- na třídních schůzkách 
- při projednávání výchovných a vzdělávacích problémů žáka 
- při zajišťování odborné praxe žáků 

 

Prevence sociálně patologických jevů 
Základní charakteristika činnosti školního poradenského pracoviště 
V souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách 
a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje naše škola 
poradenské služby ve škole výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří 
spolupracují zejména s ředitelkou školy, s třídními učiteli a s dalšími pedagogickými 
pracovníky školy. Program je určen pro žáky naší školy, svým rozsahem však zahrnuje také 
poradenskou činnost pro učitele školy i zákonné zástupce nezletilých žáků a pro rodiče žáků 
školy, pokud oni projeví o informace zájem. Je zpracováván a každoročně aktualizován a poté 
předkládán ke schválení ředitelce školy. 
 
Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu žáků 
a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na: 

 prevenci školní neúspěšnosti 
 prevenci sociálně patologických jevů 
 kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu  
 odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a s jinými životními podmínkami 
 péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, 
 průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů 

pro jeho snižování  
 metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických 

poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy 
 včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů 
 spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči 
 spolupráci a komunikaci mezi školou a PPP, SPC 
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Pracovníci školního poradenského pracoviště 
Podle obsahu činnosti pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby 
a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům lze 
rozlišit: 
A) poradenské pracovníky školy 

 výchovný poradce   Mgr. Hana Ciprysová 
 kariérový poradce   Mgr. Hana Ciprysová 
 školní metodik prevence   Mgr. Jana Trubačová 
 ředitelka školy    Ing. Šárka Kamenská 

B) pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách, a vytvářejí konzultační tým pro 
poskytování služeb ve škole (viz §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb.) 

 třídní učitelé  
 ostatní pedagogové 

 
Činnost výchovného poradce 
Náplň práce vychází z Vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
zařízeních č. 72/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a z plánu práce VP pro daný školní 
rok.  

 Vede tým ŠPP. 
 Vykonává činnost poradenskou, metodickou, informační, dokumentační a evidenční.  
 Vede písemné záznamy, které umožňují doložit rozsah a obsah činnosti výchovného 

poradce, navržená a realizovaná opatření. 
 Podílí se na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vede agendu 

těchto žáků. 
 Zajišťuje poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 
 Sleduje a vyhodnocuje účinnost poskytovaných opatření. 
 Zajištuje tvorbu a realizaci plánu pedagogické podpory pro žáky se speciálně 

vzdělávacími potřebami. 
 Zajišťuje podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního 

prostředí a s odlišnými životními podmínkami a podporu vzdělávání žáků nadaných 
a mimořádně nadaných. 

 Průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a podílí 
se na vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných 
odlišností ve škole. 

 Zprostředkovává žákům kariérové poradenství. 
 S třídními učiteli konzultuje výchovné a vzdělávací problémy žáků, podílí se na šetření 

výchovných problémů žáků.  
 Předává odborné informace z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy. 
 Poskytuje informace o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných 

školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, 
kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům i jejich zákonným 
zástupcům.   

 Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC).  
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 Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči dalších 
poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních 
údajů.  

 
Činnost školního metodika prevence 
Náplň práce vychází z Vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
zařízeních č. 72/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a z plánu práce ŠMP pro daný školní 
rok. 

 Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační, poradenskou, dokumentační 
a evidenční.  

 Vede písemné záznamy, které umožňují doložit rozsah a obsah činnosti školního 
metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. 

 Připravuje, koordinuje a realizuje preventivní program školy. 
 Spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v problematice prevence sociálně 

patologických jevů. 
 Metodicky vede pedagogické pracovníky školy v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce 
s třídními kolektivy apod.). 

 Koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně 
patologických jevů. 

 Koordinuje přípravy a realizace aktivit zaměřených prevenci sociálně patologických 
jevů.  

 Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči 
specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů 
v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.  

 Zajišťuje a předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, 
o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární 
prevence pedagogickým pracovníkům školy. 

 Vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence 
sociálně patologických jevů. 

 Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených 
s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd.  

 Pracuje se žáky s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytuje 
poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům. 

 Zajišťuje předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany 
a diskriminace. 

 Připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole 
a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou 
a specializovanými školskými zařízeními. 

 
Činnost třídních učitelů a ostatních pedagogů školy 

 Motivují třídu k vytvoření vlastních vnitřních pravidel, která jsou v souladu se školním 
řádem, podporují rozvoj pozitivních interakcí mezi žáky. 

 Napomáhají při vytváření pozitivního sociálního klimatu ve třídě.  
 Získávají si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy, o jejich rodinném 

zázemí, spolupracují s výchovným poradcem a školním metodikem prevence 
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při vyhledávání problémových žáků, při řešení jejich kázeňských i naukových 
problémů. 

 
Časová dostupnost poradenských služeb 
Každý pedagogický pracovník má pevně stanoveny konzultační hodiny pro rodiče. Konzultace 
pro žáky jsou stanovovány individuálně dle potřeb a požadavků jednotlivých žáků. Výchovný 
poradce, kariérový poradce a školní metodik prevence mají pevně stanovené konzultační 
hodiny pro rodiče a pro žáky.  Konzultaci je možné si domluvit i mimo tyto termíny a to dle 
potřeby a požadavku žáků a rodičů. Rozpis konzultačních hodin je uveřejněn na nástěnce ve 
škole i na webu školy. 
 
Práce s informacemi a důvěrnými daty 
Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy 
dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu 
se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a dále Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
(GDPR). 
 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků mimořádně 
nadaných 
Uskutečňováno v souladu s vyhláškou 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Toto vzdělávání se uskutečňuje na základě plánu 
pedagogické pomoci, IVP a s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření, která jsou 
na naší škole realizována na základě doporučení školského odborného pracoviště (PPP, SPC 
aj.) 
 
Aktivity ŠPP v roce 2018/2019 
 monitorování žáků s potřebou podpůrných opatření 
 příprava dotazníků pro PPP 
 příprava PLPP, IVP dle doporučení PPP, SPC 
 pohovory se žáky se SVP  

 
Aktivity výchovného poradce v roce 2018/2019 
 systematická informační činnost významná pro pokračování  žáků v dalším studiu, 
 informování rodičů žáků, popřípadě zletilých žáků a učitelů o činnosti zařízení 

výchovného poradenství, o možnostech využití jejich služeb důležitých pro zdravý 
psychický a sociální vývoj žáků, pro formování jejich osobnosti, pro prevenci výchovných 
a výukových obtíží a poruch i pro nápravu již vzniklých obtíží,  

 poskytování individuální konzultace žákům, kteří o tuto službu projevili zájem 
 řešení výchovných a výukových problémů  
 realizace Plánu výchovného poradce 
 pomoc kolegům učitelům při řešení výchovných a vzdělávacích potíží žáků 
 
Aktivity kariérového  poradce v roce 2018/2019 
Díky zapojení školy do projektu EU Šablony pro ŠŠ - Zvýšení kompetencí k podnikavosti, 
iniciativě a kreativitě“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006759 působí od září 2017 
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na škole kariérový poradce. Práce kariérového poradce souvisela zejména s poradenskou 
činností žákům 3. a 4. ročníků a jejich rodičům.  
 
Během školního roku se žáci zúčastnili dvou workshopů zaměřených na nabídku práce, dále 
ve škole proběhl workshop s tématikou duševní zdraví a psychohygiena pod vedením 
neziskové organizace NEVYPUSŤ DUŠI. 
 
Kariérová poradkyně absolvovala vzdělávací seminář na téma Podpora silných stránek 
v kariérovém poradenství a zúčastnila se Konference pro výchovné poradce. Kariérová 
poradkyně absolvovala dva vzdělávací semináře na téma kariérové poradenství a koučink. 
 
Aktivity školního metodika prevence v roce 2018/2019 
Cíl primární prevence bylo 

 zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. 
 prevence kriminality mládeže 
 prevence zneužívání 
 zaměření se na oblast zdravého životního stylu 
 ovlivňování postojů a chování dětí 
 poskytování široké nabídky pozitivních alternativ chování 
 rozvoj zájmové mimoškolní aktivity 

 
Pro naplnění těchto cílů se školní metodik prevence zaměřil zejména na: 

 rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních 
vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání 

 posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, 
konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku 

 vytváření pozitivního klimatu – pocit důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, 
zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody 
a klidu, bez strachu a nejistoty 

 formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování právního 
vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod. 

 
Minimální preventivní program zahrnuje výchovnou a naukovou složku vzdělání během 
celého školního roku. Vede k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní změně motivace 
žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod. 
 
Schránka důvěry  
Škola využívá elektronickou schránku důvěry.  Škola je dále zapojena do projektu „Nenech to 
být“ - NNTB, který aktivně bojuje proti šikaně a dalším sociálním problémům ve školách 
a kde také mohou žáci nebo rodiče anonymně posílat podněty.  
 
Řešení problémů docházky a neprospěchu 
Nepřítomnost žáků ve škole byla posuzována a řešena podle  Metodického pokynu MŠMT 
č. j. 10 194/2002-14 ze dne 11. března 2002 k jednotnému postupu při uvolňování 
a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. 
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Výchovná poradkyně, třídní učitelé a vedení školy realizovali pohovory se žáky / jejich rodiči, 
kde se projednávala vysoká absence žáků a z toho plynoucí jejich neklasifikování. V rámci 
prevence školní neúspěšnosti byl v každém čtvrtletí vypracován přehled neprospívajících 
a neklasifikovaných žáků.  
 
Spolupráce s rodiči  
Poradenská činnost orientovaná na rodiče žáků naší školy byla směrována do dvou oblastí: 

1. řešení  problémů školní docházky dětí - jednání s rodiči o nepřítomnosti dětí ve škole  
probíhalo telefonicky nebo osobně, o docházce byli rodiče pravidelně informováni      
na i-žákovské. 

2. řešení studijních neúspěchů - jednání s rodiči neúspěšných žáků probíhalo často 
v návaznosti na projednávání dlouhodobé absence. Žákům i rodičům byly nabídnuty 
individuální konzultace a další možnosti pomoci. I zde byli rodiče pravidelně 
informováni o klasifikaci, termínech opravných testů a doučování prostřednictvím         
i-žákovské. 

 
Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Spec. pedagogickými centry  
Před vyšetřením v PPP nebo SPC byl 6 žákům vypracován dle požadavků poradenského 
zařízení školní dotazník. Na základě doporučení z PPP byly vytvořeny plány pedagogické 
podpory. Jeden žák maturitního ročníku absolvoval maturitní zkoušku s uzpůsobením 
podmínek (PUP – SPUO1 – navýšení času o 25 %, slohové práce z AJ a ČJL psány na PC).  
 
Během školního roku jsme byli v kontaktu s SPC Kociánka Brno, jehož klientkou je žákyně 
s tělesným postižením a s SPC Štolcova Brno, kde jsou v péči dva žáci s PAS. Spolupracovali 
jsme při nastavení podpůrných opatření a vytvoření IVP bez AP. 
 
Spolupráce s organizacemi 

 PPP Břeclav 
 OSPOD, MěÚ Břeclav 
 K-centrum Břeclav 
 Policie ČR 
 Městská policie Břeclav 
 SPC Kociánka 
 SPC Štolcova 
 Linka bezpečí 
 Člověk v tísni 
 NNTB – nenech to být 
 Jeden svět na školách 
 Nevypusť duši 
 Do světa 
 Azylový dům pro matky s dětmi Břeclav 
 Charita Břeclav 
 Liga proti rakovině 
 Život dětem 
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Vzdělávací exkurze – Věznice Cejl Brno 

 

 
Odborná exkurze v Alcaplastu Břeclav 
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Vzdělávací exkurze v Městské knihovně 

 

 
Veletrh vzdělávání SŠ 
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Veletrh vzdělávání SŠ 

 
 
 

 
Potravinová sbírka 
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Břeclavský fortel 

 

 
Stužkovací večírek ZA4 
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Stužkovací večírek OM4 

 
 

 
Zdobení vánočního stromečku v městském parku  
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Mikuláš v Nemocnici Břeclav 

 
 

 
Vzdělávací exkurze - Vídeň 
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Odborná exkurze - Nemocniční klaun 

 
 

 
Projekt - 450 ml Naděje 
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Projekt KaPoDav – Finanční gramotnost 

 
 

 
Ples školy 
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Mgr. Jana Trubačová – oceněná Městem Břeclav ke dni učitelů 

 
 

 
Veletrh studentských firem Praha 

 



38 
 

 
Maturitní generálka 

 
 

 
Sbírka Život dětem 
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Projektový den - Den s Policií 

 

 
Praktická maturitní zkouška OM4 
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Vzdělávací exkurze - VIDA Brno 

 
 
 

 
Poslední zvonění 
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Praktická maturitní zkouška ZA4 

 

 
Květinový den – Liga proti rakovině 
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Studentské volby 
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Bezpečně v kyberprostoru – krajské kolo 

 

 
Ústní maturitní zkouška OM4 
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Ústní maturitní zkouška OM4 

 
 

 
Sejdeme se na pikniku – Den dětí na Pohansku 
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Odborná exkurze - Vodní záchranáři 

 

 
Předávání maturitního vysvědčení 
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Kurz první pomoci pro žáky Gymnázia Břeclav 

 

 
První pomoc pro mateřskou školku Dukelská/Kupkova 
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Dračí lodě 

 

 
Odborná exkurze ZA2 v SPA Lednice 
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Odborná exkurze PS1 v anatomickém muzeu Brno 

 
 
 

 
Vzdělávací exkurze Praha – OM4/ZA4 
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Školní výlet ZA2 

 

 
Školní výlet PS1/MM1 

 
 
 
 
 

 


