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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
 

Výroční zpráva byla zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., část třetí, § 7, bod 1, dále byla 
rozšířena o údaje charakterizující daný školní rok. 

 
 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

a. Název organizace:  Euroškola Česká Lípa střední odborná  škola s.r.o. 
Sídlo organizace:  Železničářská 2232, 470 01 Česká Lípa 

tel. 601 360 608, 487 831 750 
e -mail: euroskcl@-cl.cz 
www.euroskola.cz 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 
 
IČO:    250 22 342 
IZO školy:    108 028 917 
Identifikátor školy:  600010112 
Druh školy:   střední odborná 

 
 

b. Zřizovatel školy  ESO Euroškola s.r.o. 
Sídlo zřizovatele:  Trojská 110, 171 00 Praha 7  

tel. 226 254 027  
   IČO zřizovatele:  442 64 445 

 
c. Vedení školy: 
Ředitelka školy:  Mgr. Petra Kašparová 

tel. 487 831 750, e- mail: kasparova@eso-cl.cz 
   Zástupce ředitele:  Mgr. Michaela Hostinská 

tel. 487 831 750, e- mail: hostinska@eso-cl.cz 
   Vedoucí dalšího vzdělávání: Ing. Petra Kameníková 

tel. 601 360 608, e-mail: kamenikova@eso-cl.cz 
d. Školská rada: 

Předsedkyně:   Mgr. Michaela Hostinská – zástupce učitelů, 
tel.: 724 319 040,  e-mail: hostinska@eso-cl.cz 

Člen rady:   Ing. Iva Chládková - zástupce zákonných zástupců 
nezletilých žáků, tel.: 605 266 214 

   Člen rady:    Mgr. Radim Jendřejas – zástupce zřizovatele, 
tel.: 224 923 352,  e-mail: jendrejas@esopraha.cz 

 
e. Zařazení do rejstříku škol: 1.9.1992 (č.j. 16686/92/242) 

 
f. Celková kapacita školy: 860 žáků 
 
g. Certifikát kvality DIN ISO 29990:2010  15.04.2011 (Příloha č. 1) 

Zlatý certifikát kvality SSŠČMS: 28.03.2006 (Příloha č. 2) 
Bronzový certifikát společnosti SCIO: 31.03.2011 (Příloha č. 3) 
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2. ORGANIZACE STUDIA 
 

a.  Přehled oborů vzdělávání školy zařazených ve školském rejstříku 
od 1.9.2009 pod č.j. 19 070/2008-21. 

 
Číselný kód 

oboru 
Název studijního oboru Forma studia Délka studia 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
ŠVP Ekonomika a služby 

denní 4 roky 

65-42-M/01 Hotelnictví 
ŠVP Hotelnictví a turizmus 
ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch 

denní 4 roky 

64-41-L/51 Podnikání 
ŠVP Podnikání 

dálkové 
nástavbové 

3 roky 

63-41-L Ekonomika a podnikání 
507 Podnikové hospodaření, dobíhající 
obor 

dálkové 
nástavbové 

3 roky 

 
 

b. Materiální zabezpečení výuky 
 
Vybavenost školy: 

 
 Počet ks  Počet ks 

Prostory m2 dle smlouvy o nájmu 2135 Digitální fotoaparáty  2 
Počet učeben 21 Kopírky 2 
z toho kmenové učebny 12 Magnetofony 1 
z toho odborné učebny 9 Magnetofony + CD 4 
Počítače na škole 124 Televizor 1 
Tiskárny 14 DVD přehrávače 6 
Dataprojektory 21 Videokamery 2 
Interaktivní tabule SMART Board 5 Webkamery 12 

 
 

Všech 17 kmenových i odborných učeben ve škole je vybaveno učitelským počítačem, 
reproduktory a dataprojektorem s projekčním plátnem. V pěti učebnách jsou místo pláten 
instalovány interaktivní tabule SMART Board. 

 
Všechny počítače (v kmenových třídách, odborných učebnách, počítačových 

učebnách, kabinetech i kanceláři) jsou připojeny do sítě LAN. Kromě LAN sítě je areál školy 
pokryt WLAN sítí využívající bezdrátovou technologii Wi-Fi, díky které mají žáci kdykoliv 
přístup k Internetu prostřednictvím notebooků, netbooků či mobilních telefonů. 
Rychlost připojení do internetu je 30 Mbps – garantovaná. 

 
Škola se průběžně zabývá zlepšováním vybavenosti učeben a modernizací učebních 

pomůcek. Vysokou úroveň výuky zajišťují odborné učebny: 

• pět učeben informačních technologií – 3 učebny pro specializovanou výuku 
informačních technologií, 1 pro výuku komunikačních technologií a 1 pro 
výuku obchodní činnosti, resp. fiktivní firmy. 
Škola disponuje 5 učebnami informačních technologií, které jsou vybaveny 
11 – 22 počítači pro studenty a vždy jedním počítačem pro vyučujícího. 



 5 

V těchto učebnách jsou také instalovány reproduktory a dataprojektory 
s projekčním plátnem (ve čtyřech učebnách jsou místo pláten použity 
interaktivní tabule SMART Board), které jsou připojeny k učitelskému 
počítači. Učebny informačních technologií se využívají i pro výuku 
všeobecných předmětů (např. cizích jazyků). 

• učebna fiktivní cestovní agentury EUROtour 

• dvě učebny cizích jazyků 

• učebna českého jazyka a literatury 

• cvičná restaurace 

• cvičná kuchyně 

• školní knihovna disponuje 722 knihami, dokumentárními a uměleckými 
filmy, které vhodně doplňují výuku předmětů: literární výchova, základy 
společenských věd, dějepisu, základů dějin kultury a zeměpisu cestovního 
ruchu. 

Škola nedisponuje vlastní tělocvičnou, proto je základní výuka tělesné výchovy 
realizována v tělocvičně nedalekého Středního odborného učiliště, dále pak ve Sportovně 
relaxačním centru HALA a FITNESS CENTRU. Sportovní nabídka pro žáky je rozšířena 
pořádáním zimních a letních sportovních kurzů, účastí na různých sportovních soutěžích např. 
v kopané, volejbale, florbale, basketbale, sálové kopané, lezení na umělé stěně, stolním tenisu 
a lyžování, účastí na Olympijském dni v Troji. 
 

Pro zajištění modernizace výuky v rámci e-learningových metod je používán 
internetový systém „Škola za školou“, který vhodně doplňuje výuku a pomáhá žákům MS a 
frekventantům DS s přípravou na zkoušení a písemky. Tento systém se stal nepostradatelný 
např. pro žáky často nemocné, neboť jde o „průvodce“, který je žákovi kdykoli k dispozici. 

 
Učitelé a studenti mají pro výuku kromě internetu k dispozici následující odborné 

časopisy, které zajišťují modernizaci vzdělávacího procesu a sepětí teorie s praxí. 
 
 
Odborný tisk a časopisy odebírané ve školním roce 2012/2013 
 
p. číslo titul částka Kč 

1. Hospodářské noviny 5 670 
2. Učitelské noviny 1 794 
3. Věstník MŠMT    500 
4. Chip 1 344 
5. Účetnictví 1 296 
6. Freundschaft (4 ks) 1 180 
7. Bridge (3 ks) 1 980 
8.. 1000 řešení 2 280 
9. Úplné znění – zákony  
 celkem: 16 044 
  

 
Vyučující využívají při výuce e-lerningové kurzy např. Škola za školou, tabuli 

SMART-Board, program Cabri, prezentace v PowerPointu, tištěné i elektronické formuláře, 
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sbírky zákonů v tištěné podobě, webové stránky se zákony, modely těles, skripta projektu 
Rozvoj žákovských kompetencí v hotelnictví a cestovním ruchu pro Evropu, nástěnné 
přehledy gramatiky, nástěnné obrazy, mapy, CD, DVD etc.  

 Pro práci studentů s profilací informatika a reklama je při výuce práce s multimédii 
používán digitální fotoaparát a videokamera. 

Škola hospodaří s vlastním majetkem v celkové výši 8.510.610,-- Kč Současně škola 
hospodaří s pronajatým majetkem a to ve výši 10.342.504,-- Kč. 
 
 

3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 
 

Ve školním roce 2012/13 pracovalo na Euroškole 20 stálých a 9 externích 
pedagogických pracovníků a 2 administrativní pracovnice. Průměrný věk učitelů včetně 
externistů byl 44 let. 

 
a. Přehled věkové skladby, odborné a pedagogické způsobilosti pedagogického 

sboru 
 
Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů)  
v přepočtených úvazcích 

počet        
(přepočtení na 

plně zaměstnané) 

< 30 let 
31 - 40 

let 41 - 50 let 
51 let - 

důchodový 
věk 

důchodový 
věk celkem 

celkem 0,10 4,00 12,70 2,90 0,30 20,00 
z toho ženy 0,00 0,00 9,80 1,90 0,30 12,00 

Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) 
v přepočtených úvazcích 

počet                      
(přepočtení na plně 

zaměstnané) 

z toho bez odborné 
kvalifikace  

20,00 4,05 
 

Ve školním roce 2012/2013 působily ve škole 2 nepedagogičtí pracovníci (2 
administrativní pracovnice). Nenastoupil žádný čerstvý absolvent.  

 

Z toho: počet (fyzický počet) z toho bez kvalifikace 

výchovný poradce 1,00 0,00 
koordinátor informačních a komunikačních 
technologií 1,00 0,00 
koordinátor školního vzdělávacího programu 
a vzdělávacích programů VOŠ 1,00 1,00 
školní metodik prevence 1,00 0,00 
koordinátor environmentální výchovy 1,00 1,00 

*V tabulce není uváděn přepočtený počet, protože výkon těchto funkcí není hodinově zařazen do úvazku učitele, 
ale jako práce nad rámec povinností. 
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b. Mzdové podmínky pracovníků ve školním roce 2012/2013 
 

Odměňování pracovníků Euroškoly se řídí vlastním mzdovým předpisem. 
 

Celkový počet pracovníků (bez externistů) 22 
Počet pedagogických pracovníků 20 
Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků (základní úvazek) 19 663 
Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků 23 014 
Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedagogických pracovníků   3 700 
Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedagogických pracovníků   2 080 

 
 

c. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Uskutečňuje se na základě „Plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků“, 
který vychází z dlouhodobých záměrů a cílů školy. 

Vyučující využívají zejména nabídky vzdělávacích organizací, které poskytují 
akreditované programy. Školení, semináře, přednášky využívají ke svému profesnímu růstu 
s cílem zdokonalení metodických postupů ve výuce, zkvalitnění ŠVP, zlepšení dovedností 
informačních technologií, ale i zkvalitnění řídící práce ve škole. 
      Dalším zdrojem k rozšíření kompetencí pedagogů jsou projekty OP VK, realizované 
Euroškolou Česká Lípa a Akademií J. A. Komenského, oblast Česká Lípa. 
 

 
Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 

 
typ vzdělávání zaměření akcí počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

školení CISKOM – 
Nová maturita 
(konzultační seminář) 

Hodnotitel Ústní 
zkoušky z ČJL, 
Hodnotitel písemné 
práce z ČJ 

2 CISKOM a NIDV Praha 

semináře a kurzy 
DVPP 

odborné 64 Kancelář Senátu ČR 
Krajský úřad Libereckého kraje 
NÚOV a CEFIF Praha 
CISKOM a NIDV Praha 
Židovské Muzeum Terezín, Praha 
Spol. VEVA, Praha 
Služba škole MB, Mladá Boleslav 
AbecedaPC-Ing. Zbyněk Hora, Kolín 
Rioba Coffee Academy 
KFP, Mníšek pod Brdy 
e-pedagog.cz, Praha 
Akademie J. A. Komenského, Č. Lípa 
Italy Gastro Promotion, Chrudim, 
Caledonian School, Mladá Boleslav 
BP SPORT, České Budějovice 
PAVELEC, Vyšší Brod 
Mgr. Hana Ulíková, Česká Lípa 
Mgr. Michaela Veselá, Kladno 
J. Roith, rest. Nad jezerem, S. Splavy 
Motivace Životní Styl, Nový Jičín 
interní (Euroškola Česká Lípa) 
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doprovodné vzdělávací 
programy - veletrhy, 
exkurze, zahraniční 
cesty, konference 

odborné 12 MADI, Praha 
Evropský parlament ve Štrasburku 
Hygienické muzeum Drážďany  
TOP – Gastro Praha 
HOLIDAY WORLD 
AV MEDIA, Praha 
BZS, Stráž p. Ralskem 
Služba škole MB, Mladá Boleslav 

BOZP a PO vstupní a periodická 
školení, organizace 
zajištění první pomoci 
a evakuace 

54 Jana Šímová, OZO v prevenci rizik, 
OZO v PO, sestra specialistka ARIP 
interní (Euroškola Česká Lípa) 

celkem  132  
 
 

4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POČTU ŽÁKŮ A TŘÍDÁCH 
 

a. Počty tříd a žáků podle studijních oborů 
 
Ve školním roce 2012/2013 vzdělávala Euroškola celkem 234 žáků ve 12 třídách 

denního studia a  36 žáků ve 3 třídách dálkového nástavbového studia (stav k 30.06.2013). 
Průměrný počet žáků na třídu denního studia byl 20 žáků, v dálkovém nástavbovém 

studiu 12 žáků. 
 

Třída Název studijního oboru Počet žáků 

 Denní studium: 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Ekonomika a služby 

 

P1A ŠVP Ekonomika a služby – Informatika a reklama 14 
P1B ŠVP Ekonomika a služby – Bezpečnostní služby 24 
P2A ŠVP Ekonomika a služby – Ekonomika a cestovní ruch 

                                          – Ekonomika a výpočetní technika 
22 

P2B ŠVP Ekonomika a služby – Bezpečnostní služby 14 
P3A ŠVP Ekonomika a služby – Ekonomika a cestovní ruch 17 
P3B ŠVP Ekonomika a služby – Ekonomika a výpočetní technika 21 
P4A ŠVP Ekonomika a služby – Ekonomika a cestovní ruch 30 
P4B ŠVP Ekonomika a služby – Ekonomika a výpočetní technika 16 

Celkem 8 tříd 158 
 Denní studium: 

65-42-M/01Hotelnictví, ŠVP Hotelnictví a turizmus,  
                                                Hotelnictví a cestovní ruch 

 

H1 ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch 20 
H2 ŠVP Hotelnictví a turizmus 10 
H3 ŠVP Hotelnictví a turizmus 18 
H4 ŠVP Hotelnictví a turizmus 28 

Celkem 4 třídy 76 
 Dálkové nástavbové studium: 

64-41-L/51 Podnikání, ŠVP Podnikání, 
63-41-L Ekonomika a podnikání, 507 Podnikové hospodaření 

 

D1 ŠVP Podnikání 15 
D2 ŠVP Podnikání 8 
D3 507 Podnikové hospodaření, dobíhající obor 13 

Celkem 3 třídy 36 
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b. Přijímací řízení 
 Kritériem pro přijetí a zařazení do studijních oborů Ekonomika a podnikání  

a Hotelnictví a cestovní ruch pro školní rok 2013/2014 je průměrný prospěch za 2. pololetí  
8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. 

 
 Počet nově přijatých žáků:  
 

 
rok 

2010 2011 2012 2013 

Přijatí žáci do 
1. ročníku 

55 47 54 43* 

* I přes výrazný demografický úbytek počtu žáků, který bude pokračovat ještě v následujícím roce a vzhledem k 
přetrvávající recesi hospodářství v regionu a vysoké míře nezaměstnanosti na Českolipsku 9,5% - 17. nejvyšší v ČR), se 
podařilo přijmout do 1. ročníku přibližně stejný počet žáků jako ve školním roce 2011/12.  
 
Údaje o přijímacím řízení  
SŠ a VOŠ počet 
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 71 
Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 3 
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 69 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 2 
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 0 
        z toho vyřešeno autoremedurou 0 
        z toho postoupeno krajskému úřadu 0 
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 3 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího 
řízení 0 
Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 0 
Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 0 
Počet podaných přihlášek do 2.a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ 0 
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ 0 
        z toho vyřešeno autoremedurou 0 
        z toho postoupeno krajskému úřadu 0 

 
Rozhodnutí vydaná ředitelem školy 
Rozhodnutí: počet 
o přestupu do jiné SŠ 5 
o změně oboru vzdělání 4 
o přerušení vzdělávání 7 
o opakování ročníku 8 
o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ 0 
o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ 0 
o vyloučení podle § 31 ŠZ 0 
o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100 ŠZ 0 
o povolení individuálního vzdělávání žáka 0 
o zrušení povolení  individuálního vzdělávání žáka 0 
o odkladu povinné školní docházky 0 
o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 
o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 
celkem 24 

Ekonomika a služby 30 
Hotelnictví a cestovní ruch 13 
Celkem 43 
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5. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Pro zefektivnění účinnosti systému kontrol výsledků vzdělávání byl pro hodnocení 

předmětů využit řídící a kontrolní systém ISO (vyhodnocení předmětů vyučujícími, který 
slouží vedení školy k dalšímu zlepšování vzdělávacího procesu). 

Výuka ve školním roce 2012/13 probíhala v souladu s plánem „Organizace školního 
roku“ (Příloha č. 8) a v souladu se ŠVP, který byl rozpracován do tematických plánů učitelů. 
Výuka byla vyhodnocována a projednávána v předmětových komisích a byly navrženy 
úpravy ŠVP a následně učebních plánů, které budou platné od 1. září 2013. 

Výuka v předmětech český jazyk a literatura, cizí jazyky a matematika se soustředila 
na přípravu na státní maturitu. 

 Provázanost předmětů se opět dařilo uskutečňovat v předmětu fiktivní firma/obchodní 
činnost, které simulují skutečné obchodní, právní a účetní podmínky s využitím dovedností 
práce s PC a znalostí cizích jazyků. Tato mezipředmětová provázanost zůstává cílem i u 
ostatních předmětů. Výuka cizích jazyků probíhala i nadále s cílem naučit žáky bez problémů 
komunikovat a připravit je na úspěšné složení maturitní zkoušky, na bezproblémové začlenění 
se do pracovních týmů při zahraničních odborných stážích.  

 
a. Výsledky maturitních zkoušek 

Maturitní zkoušky v jarním termínu probíhaly ve dnech: 
 

• 20.–24.05.2013 ve třídách P4A, H4 
• 27.–29.05.2013 ve třídě P4B 
• 16.–17.05.2013 ve třídě D3 
 

K maturitní zkoušce v jarním termínu nebylo připuštěno 10 žáků denního studia. 
 
 
Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách - počet 

zkoušky v jarním zkušebním období bez 
opravných zkoušek 

zkoušky v podzimním zkušebním období bez 
opravných zkoušek 

počet žáků, kt. 
konali zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

počet žáků, kt. 
konali zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

77 55 22 6 3 3 

 
opravné zkoušky v jarním i podzimním 

zkušebním období 
počet žáků, 
kt. konali 
zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

34 20 14 
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b. Výchovná opatření 

1. pololetí 2. pololetí 
pochvala třídního učitele 23 17 
pochvala učitele odbor. 
výcviku 0 0 

pochvala ředitele školy 9 23 
jiná ocenění 0 0 
napomenutí 10 7 
důtka třídního učitele 17 17 
důtka učitele odbor. výcviku 0 0 
důtka ředitele školy 5 11 
sníž. známka  z chování 4 3 

 

 
c. Prospěch žáků MS 

1. pololetí 2. pololetí 
prospěl s vyznamenáním 25 26 
prospěl 160 225 
neprospěl 45 19 
nehodnocen 48 0 

 
Dálkové nástavbové 
studium 

1. pololetí 2. 
pololetí 

prospěl s vyznamenáním 3 4 
prospěl 20 27 
neprospěl 0 5 
nehodnocen 16 0 

 

 Počet žáků opakujících 
ročník 

Počet žáků, 
kteří ukončili 
studium 

Důvody ukončení 

Prospěch Chování Jiné důvody 

Denní 
studium 

7 20 10 0 10 

Dálkové 
studium 

1 5 5 0 0 

 
d. Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin (stav k 31.08.2013) 
 

Třída Počet žáků Celkem hodin průměr na žáka  z toho neomluvené 
P1A 14 2071 148 58 
P1B 24 3078 128 380 
H1 20 2612 131 151 
P2A 22 5220 237 236 
P2B 14 1721 123 0 
H2 10 1589 159 158 
P3A 17 3460 204 0 
P3B 21 4792 228 0 
H3 18 3844 214 31 
P4A 30 5203 173 900 
P4B 16 2767 173 232 
H4 28 3550 127 78 
Celkem 234 39907 171 2224 
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e.  Uplatnění absolventů 
Absolventi Euroškoly Česká Lípa jsou vybaveni vědomostmi, dovednostmi a schopnostmi, 
díky kterým se dobře uplatňují v praxi, pokračují také pokračovat ve studiu na vysokých 
školách. Nejvíce absolventů si podává přihlášky na TU v Liberci, UJEP v Ústí nad Labem a 
na VŠO s.r.o. v Praze. Úspěšnost přijetí tvoří 60%. 
   Největší smluvní partner školy firma MORRIS CL s.r.o. zaměstnává 8 absolventů 
Euroškoly Česká Lípa. Jedná se o zaměstnance na pozici středního managementu.  
 

f. Jednoleté denní studium 
je určeno absolventům středních škol a Euroškola Česká Lípa jej realizuje smluvně pro 

ESO Euroškolu s.r.o., Praha 7 – Troja. Ve školním roce 2012/2013 studovalo ve dvou třídách 
PMS (angličtina mírně pokročilí, angličtina pokročilí) 31 frekventantů, z nichž k 28.06.2013 
obdrželo „Osvědčení z kurzu“ (SEVT - 497301) 21 frekventantů. 
K mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge English: Preliminary  (PET) nebo 
Cambridge English: First  (FCE) se v roce 2013 přihlásili 4 frekventanti, z nichž v červnovém 
termínu r. 2013 dva obdrželi certifikát FCE a dva certifikát PET.  
 

g. Výsledky zájmové činnosti 
V oblasti zájmové činnosti se Euroškola soustřeďuje zejména na soutěže a olympiády. 

Jejich cílem je rozvoj kompetencí žáků. V případě soutěží se prohlubuje jak sounáležitost k 
třídnímu kolektivu, tak i ke škole. Ve školním roce jsme se zúčastnili celkem 12 akcí. 

 
poř. 
číslo 

název soutěže rozsah konání termín účastníci zajišťuje 

1. Třídění odpadu školní kolo září - červen  
 

celá škola Bayerová 

2. Finanční gramotnost školní kolo 19.12.2012 P4A, P4B, H4 Vidimská 
3. Finanční gramotnost školní kolo 20.12.2012 P4A, P4B, H4 Vidimská 
4. Výzdoba třídy a 

vánoční cukroví 
školní kolo 20.12.2012 celá škola Bayerová, 

Christová 
5. Olympiáda NEJ školní kolo 09.01.2013 výběr žáků  Dytrych, 

Pelcová, Skok 
6. Olympiáda CJ školní kolo 16.01.2013 výběr žáků  Bayerová, 

Lišková 
7. Recitační 

 
školní kolo 30.01.2013 výběr žáků Bayerová, 

Lišková 
8. Olympiáda AJ 

 
školní kolo 11.02.2013 výběr žáků Hoskovec 

Glaser, Holub 
9. SAPERE – vědět, jak 

žít 
celostátní 20.03.2013 výběr žáků Hostinská 

10. Studentská AGORA krajské kolo 
 

18.04.2013 výběr žáků Bayerová, 
Lišková 

11. Vítáme Vás školní kolo 14.05.2013 výběr žáků  Pilecká 
12. Vítáme Vás celostátní 11.-13.06.2013 výběr žáků  Pilecká 
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6. REALIZACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 

Vzdělávací nabídky pro firmy a širokou veřejnost realizuje centrum celoživotního 
vzdělávání působící při Euroškole Česká Lípa. Má 2 součásti: 

* Centrum pro další vzdělávání 

* Místní centrum celoživotního vzdělávání Libereckého kraje MCCV 2 

Ve vzdělávacích centrech nabízela Euroškola 90 vzdělávacích programů, ze kterých 
bylo realizováno 37. Zájem o vzdělávací produkty dalšího vzdělávání je především v oblasti 
zájmového vzdělávání a rekvalifikací. Všechny rekvalifikační kurzy jsou akreditovány 
MŠMT. Přehled realizovaných programů dalšího vzdělávání ve školním roce 2012/2013. 
(Příloha č. 16) 
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7. ZAPOJENÍ EUROŠKOLY DO PROJEKTŮ 
 

V období demografického poklesu počtu žáků a hospodářské recese se škola snaží 
zapojením se do projektů ESF a grantů rozšířit vícezdrojové financování školy. (Viz 
Příloha 16) 

 
č. Název 

projektu/grantu 
Zadavatel Účastníci 

programu 
Datum  
zahájení 

Datum 
ukončení 

Účast 
žáků/ 
kurzistů  

Příjem v Kč ve 
šk. roce 
2012/2013 

1. Inovací k vyšší 
kvalitě výuky 
na Euroškole 

MŠMT ČR Euroškola  
Česká Lípa 

11.06.2012 10.06.2014 247 žáků 445.565,60 

2. JobVision für 
Hessen - 
Brücken in 
Europa IdA  

Hessisches 
Kultusministerium 

školy a 
pracoviště 
odborné 
praxe  10 
zemí  
Evropy 

09.09.2012 

07.10.2012  

17.03.2013 

06.10.2012 

03.11.2012 

13.04.2013 

28 žáků z 
Hesenska  
a žáci z 
Euroškoly 
Č. Lípa 

161.291,96 

3. Hýbejme se na 
Euroškole 

KÚ Libereckého 
kraje, OŠMT 
 

školy 
Libereckého 
kraje 

01.01.2012 31.12.2012 247 žáků 0,00 */ 

4. Rozvoj ICT 
kompetencí 
žáků a 
pedagogů 
v oblasti 
zpracování 
grafiky a 
předtiskové 
přípravy 

KÚ Libereckého 
kraje 

Euroškola 
Česká Lípa 

01.10.2012 28.02.2015 90 žáků 

15 učitelů 

782.909,67 

5. Realizace 
kurzů pro 
seniory: Na 
internetu najdu 
co chci, 
komunikace po 
internetu a 
Trénink paměti 

Rada města 

Česká Lípa 
Euroškola 
Česká Lípa 

16.10.2012 20.12.2012 27 
kurzistů 

10.000,00 

6. Realizace 
kurzů  pro 
seniory: Na 
internetu najdu 
co chci, 
komunikace po 
internetu pro 
pokročilejší 

Rada města 

Česká Lípa 
Euroškola 
Česká Lípa 

25.10.2012 20.12.2012 16 
kurzistů 

5.500,00 

7. Aktivizační 
program pro 
SENIORY 
2013 

Město Česká Lípa Euroškola 
Česká Lípa 

15.04.2013 15.12.2013 42 
kurzistů 

30.000,00 

8. Dál, výš, 
bezpečněji 

Liberecký kraj Euroškola 
Česká Lípa 

01.03.2013 31.12.2013 3 učitelé 6.000,00 

Závěrečné vyúčtování projektů OP VK, ukončených do 30.06.2012 462.147,23 

CELKEM 1.903.414,46 

*/ příjem celého grantu byl zahrnut do výroční zprávy za školní rok 2011/2012 
V tabulce jsou uvedeny částky, které škola obdržela v daném školním roce, jako podíl z celkové částky projektu. 
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8. SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 
 
Bez sociálních partnerů nemůže odborné školství existovat. Spolupráce zaměstnavatelů se  

středními odbornými školami směřuje ke zkvalitnění středního odborného vzdělávání a 
přináší zvýšení kvality absolventů, což pozitivně ovlivňuje jak firmu, tak i region, protože se 
na trh dostává více kvalifikovaných pracovníků.  
 
Mezi nejvýznamnější sociální partnery školy patří:  
 

zaměstnavatelé – největší podíl sociálního partnerství naplňují firmy, neboť se 
zapojují do přípravy a realizace školních vzdělávacích programů, do vymezení způsobilostí 
potřebných pro budoucí výkon povolání, které jsou zobecňovány. Sociální partneři Euroškoly: 
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje a Policie České republiky. Výhody sociálního 
partnerství pro školu: žáci mají možnost seznámit se v rámci odborných praxí s autentickým 
pracovním prostředím, pracují s technologickými zařízeními a SW, kterými škola nedisponuje 
a jsou pro ni nedostupné. Žáci na pracovištích získávají pracovní návyky.  

rodiny žáků – tvoří rozhodující sociální a kulturní prostředí a ovlivňují vzdělávací 
aspirace i předpoklady žáků pro volbu jejich vzdělávací cesty. Někteří z rodičů jsou i SP-
zaměstnavateli.  

další subjekty – zejména Úřad práce České republiky kontaktní místo Česká Lípa, 
spolupráce započata před 16 lety. Škola realizuje kurzy v rámci rekvalifikací a dalšího 
vzdělávání.  

vysoké školy –  jsou sociálním partnerem zejména jako „odběratel“ absolventa SOŠ. 
Naše škola posloužila VŠ v několika případech jako škola, kde vysokoškoláci vykonávali 
svou praxi.  
 

Škola úzce spolupracuje s následujícími institucemi:  
Úřad práce České republiky, kontaktní místo Česká Lípa  
Město Česká Lípa  
Morris CL s.r.o.,  
Sociální služby Česká Lípa p.o.,  
SBV Trading spol. s r.o. 
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje  
Policie České republiky  
Sociální služby Česká Lípa p.o.  
Johnson Controls Autobaterie spol. s.r.o.  

 

            Odborné praxe žáků 1. a 2. ročníku studijního oboru Podnikové hospodaření 
probíhají v rozsahu 2 týdnů/školní rok ve škole. Žáci 3. a 4. ročníku absolvují praxi ve 
firmách, i tato praxe probíhá v rozsahu 2 týdnů/školní rok. Odborná praxe sehrává pro žáky 
významnou roli pro nabytí zkušeností a pro získání představy o svých schopnostech. Odborná 
pracoviště si žáci sami vybírají ve firmách podle studijního oboru. Partnerské podniky 
umožňují žákům získat pracovní zkušenosti při práci na technologických zařízeních, kterými 
škola nedisponuje. Odbornou praxi žáci ve „Zprávách z praxe“ hodnotí velmi pozitivně, 
protože při praktických činnostech dochází k upevňování teoretických vědomostí získaných 
ve škole.  
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9. DALŠÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

a. Zážitková pedagogika - adaptační kurz 1. ročníků 
se uskutečnil na chatě Pláně v Jizerských horách, byl pořádán v rámci Minimálního 
preventivního programu a zúčastnilo se ho 49 žáků. Cílem je podnítit rozvoj komunikace, 
kooperace a empatii. Vzájemné poznání žáků a třídních učitelů, nýbrž i sebe sama. Kurz 
přispívá k budování vzájemných vztahů ve skupině, zmírňuje napětí žáků v novém prostředí, 
předchází případným patogenním jevům. 

b.  Projekt Holocaust očima pamětníků II. 
je studium a následné zpracování výpovědí pamětníků, kteří přežili holocaust, možnost 
nahlédnout prostřednictvím Centra vizuální historie Malach do konkrétních osudů lidí, jejich 
rodin a přátel a zasadit si vše do historického kontextu. Cílem je seznámení žáků s obdobím  
2. světové války, výchova k lidskosti, zvýšení počítačové gramotnosti, prezentace vlastní 
práce před veřejností. 

c.   Semináře z cizích jazyků 
mají za cíl zlepšit připravenost frekventantů dálkového nástavbového studia na státní 
maturitu. Semináře z německého a anglického jazyka, kterých se zúčastnilo 13 osob, byly 
organizovány pro třídu D3. 

         d.   Seminář z matematiky  
je každoročně organizován jako příprava frekventantů dálkového nástavbového studia na 
úspěšné složení maturitní zkoušky. Semináře se účastnily 4 osoby. 

         e.   Europass – Dodatek k osvědčení 
získávají úspěšní absolventi školy. Tato část standardizovaného systému prezentace dokladů o 
vzdělání zvyšuje transparentnost kvalifikací a kompetencí absolventa a umožňuje větší 
flexibilitu při studiu a pracovním životě v zemích EU.  

Europass-Mobilita  
je dokument, který získávají žáci školy, kteří vycestovali na pracovní stáž do některé 
z evropských zemí za účelem získávání pracovních zkušeností. (Příloha č. 15.3) 

f.   Besedy 
jsou po důkladné analýze zařazovány do výuky tak, aby kromě edukačního cíle zpestřovaly 
výuku, docházelo k vhodnému propojení teorie s praxí, ale aby zároveň dávaly žákům také 
prostor k formulování vlastních postojů a názorů. 
 
Poř. 
číslo 

Zajišťuje Téma - přednášející Třída Termín 

1. Kašparová Školství - náměstkyně ministra školství Ing. 
Eva Bartoňová  

P4A, P4B, H4 20.09.2012 

2. Pelcová 
Kuběj 

Návštěva Úřadu práce Česká Lípa H4, P4B 21.11.2012 

3. Bayerová Prevence sociálně patologických jevů  
Návštěva K-centrum Česká Lípa 

H1 05.12.2012 

4. Bayerová Prevence sociálně patologických jevů  
Návštěva K-centrum Česká Lípa 

P1B 06.12.2012 

5. Bayerová Návštěva Knihovna Česká Lípa  P1A, H1 18.12.2012 
6. Bayerová Prevence sociálně patologických jevů  

Návštěva K-centrum Česká Lípa 
H1 09.01.2013 

7.. Bayerová 
Kašparová 

Zákony ČR - poslanec parlamentu  
JUDr. Jiří Pospíšil 

P1B, P3A, H3 13.05.2013 
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g.    Exkurze, výlety, zahraniční poznávací zájezdy 

Exkurze  - jejich cílem je propojení znalostí a dovedností získaných při výuce s praxí. 
Dochází k provázání mezipředmětových vztahů.  

Cílem výletů, které jsou pořádány na konci školního roku je upevňování vztahů ve 
skupině na základě společně prožitých zážitků, dále poznání přírodních krás a historických 
památek v České republice.   
 
Poř. 
číslo 

Exkurze a výlety Třída Termín Organizuje 

1. Exkurze Výstava hlavolamů Praha P1A 14.09.2012 Lukášková 
2. Exkurze Litoměřice a Ploskovice P3A, P3B 26.09.2012 Lišková 
3. Exkurze Babylon Liberec H1 15.10.2012 Christová,  
4. Exkurze Parkhotel Nový Bor H1 22.10.2012 Christová 
5. Exkurze Česká národní banka Praha P4A, P4B 06.11.2012 Pastorová 
6. Exkurze Muzeum Liberec P1A 09.11.2012 Lukášková 
7. Exkurze Káva a speciality Nový Bor H1, H2 19.11.2012 Koubková 
8. Exkurze Holocaust Praha P3B 27.11.2012 Holub 
9. Exkurze Coca-Cola Praha P2A, H3 06.12.2012 Pilecká 
10. Exkurze Coca-Cola Praha P1A, P3A, P3B 13.12.2012 Pastorová 
11. Nácvik průvodcovství - Litoměřice H4 17.12.2012 Pilecká 
12. Exkurze Holiday World Praha P3A 07.02.2013 Koutská 
13. Exkurze TOP GASTRO Praha H1, H2, H3 08.02.2013 Christová,  
14. Exkurze Česká televize Praha P1A, P1B, P2A 27.02.2013 Hostinská 
15. Exkurze Baňská záchranná služba  

Hamr na Jezeře 
P2B 11.03.2013 Holub 

16. Exkurze Veletrh fiktivních firem Praha P1A 20.03.2013 Lukášková 
17. Exkurze STOPA Kolín P1B 27.03.2013 Hostinská 
18. Exkurze Gastro Hradec Králové H1, H2, H3 18.04.2013 Christová 
19. Školní výlet Doksy H3 24.-26.06.2013 Vidimská 
20. Školní výlet Pláně pod Ještědem H1, H2 25.-27.06.2013 Christová 

Koubková 
21. Školní výlet multikino 4D Praha P1A 24.06.2013 Pilecká 
22. Školní výlet Jiřetín pod Jedlovou P2A 25.06.2013 Pilecká 

 
Cílem zahraničních poznávacích zájezdů je rozvoj cizojazyčných kompetencí, 

orientace v cizojazyčném prostředí, upevnění a rozšíření zeměpisných znalostí a 
multikulturních informací. Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnilo celkem 22 tuzemských 
exkurzí a výletů a 9 zahraničních poznávacích zájezdů, kterých se zúčastnilo celkem 878 
žáků. 
 

Poř. 
číslo 

Zahraniční poznávací zájezdy  Třída Termín Organizuje 

1. SRN Jonsdorf P2B 24.09.2012 Holub  
2. SRN Drážďany výběr žáků 10.-.12.10.2012 Skok 
3. Francie Štrasburk – Evropský parlament výběr žáků 21.-23.11.2012 Pilecká 
4. SRN Adventní Drážďany P3A 10.12.2012 Koutská 
5. SRN Adventní Drážďany P2A, P4B 12.12.2012 Lišková 
6. SRN Adventní Drážďany H1, H2, P1B, H4 13.12.2012 Christová 
7. Francie, Anglie Paříž, Londýn výběr žáků 11.- 17.03.2013  Hoskovec 
8. SRN Rathen, Bad Schandau P2A, P3B 24.04.2013 Lišková 
9. Španělsko Turistický kurz  P3A 07.–16.06.2013 Koutská 



 18 

h.    Kulturní a společenské akce 
 V této kapitole dominují maturitní plesy, které se těší velké oblibě u žáků a rodičů. Jsou 
jednou z příležitostí prezentace školy směrem k veřejnosti.  
          Škola nabízí v průběhu roku návštěvy divadelních představení zpravidla jednou za 
každé pololetí.    
 
Poř. 
číslo 

Akce třída termín 

1. Audiovizuální program „Nový Zéland“ 
 kino Crystal   České Lípě 

P1A, P1B, H1, P2A, P2B, H2 11.10.2012 

2. Divadelní představení Dekameron  
 Jiráskovo divadlo v České Lípě 

celá škola  12.11.2012 

3. Den otevřených dveří „Kdo jsme aneb co  
a jak se vyučuje na Euroškole“ 

celá škola 15.11.2012 

4. Maturitní ples – Hotel Merkur Česká Lípa  P4A 25.01.2013 
5. Maturitní ples Hotel Merkur Česká Lípa P4B 01.02.2013 
6. Maturitní ples Hotel Merkur Česká Lípa H4  15.02.2013 
7. Projekt IdA – 6. mobilita výběr žáků ze SRN a žáků HŠ  
8. Den Země – úprava okolí školy H1  
9. Květinový den – charitativní akce výběr žáků  15.05.2013 
10. Předávání maturitního vysvědčení v ambitu 

kláštera 
P4A, P4B 05.06.2013 

11. Předávání maturitního vysvědčení 
v ambitu kláštera 

H4, D3 06.06.2013 

 
h. Sportovní akce 
Od r. 1998 je Euroškola členem Asociace školních sportovních klubů České republiky - 

AŠSK. Členy sportovního klubu jsou žáci školy, kteří ji reprezentují na různých soutěžích a 
turnajích. Účastníme se turnajů v rámci okresu Česká Lípa a Libereckého kraje Velkému 
zájmu se u žáků těší turistický a vodácký kurz. Sportovní činnost na Euroškole vrcholí 
každoročně v červnu olympijským nebo sportovním dnem. 

 
Poř. 
číslo 

Téma třída Termín Organizuje 

1. Adaptační kurz 1. ročníky  
Jizerské hory 

P1A,P1B, H1 04.-06.09.2012  Kuchař 

2. Přípravný vodácký kurz na Ploučnici P2A, P2B, H2 20.-21.09.2012 Holub  
3. Vodácký den na Ploučnici P1B 27.09.2012 Hostinská 
4. Okresní kolo v basketbalu výběr žáků 28.11.2012 Kuchař 
5. Výstup na lyžích Jedlová P2B 18.12.2012 Holub 
6. Lyžařský zájezd Rokytnice nad Jizerou P1A, P1B, H1 19.-25.01.2013 Kuchař 
7. Běžky nebo pěšky na Luž P1B 14.-15.02.2013 Hostinská 
8. Okresní kolo ve futsalu výběr žáků 28.02.2013 Kuchař 
9. Kurz sebeobrany Chřibská P2B 03.-05.06.2013 Holub 
10. Skály a jesyně Českolipska P2B 13.-14.06.2013 Holub 
11. Kurz přežití v terénu P1B 18.-21.06.2013 Kuchař 
12. Sportovně branný den Praha Troja výběr žáků 25.-26.06.2013 Kuchař 

 
j. Mimoškolní činnost 

Zájemci o studium, absolventi, žáci i rodiče mají možnost seznámit se s bohatým 
životem školy na www.eso-cl.cz, www.euroskola.cz, dále při návštěvě školy ve vitrínách na 
chodbách školy. Všechny akce za uplynulý školní rok si lze připomenout v občasníku 
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Euronoviny, který od roku 1999 vydávají žáci a učitelé Euroškoly a jeho obsah tvoří 
příspěvky současných žáků, absolventů a učitelů školy. (Příloha č. 17) 

          k.   Úspěchy žáků školy 

Cestovní ruch: Osvědčení o provedení zkoušky odborné způsobilosti pro výkon 
průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu - Petra Němcová (Příloha č. 14.1) 

Hotelnictví: odborná stáž Hotel Maximilian****** Bad Griesbach SRN - Jan 
Vojáček vyhodnocen jako nejlepší zahraniční praktikant (Příloha č. 14.3) 

 Sport: anketa Nejúspěšnější sportovec Českolipska za rok 2012 
kategorie Krajánek roku - 2. místo cyklistka Kateřina Růžičková 
kategorii Jednotlivci mládež - 10. místo - cyklista Daniel Janata  

1. místo – turnaj SŠ - okresním kolo ve florbalu 
 

10. PORADENSKÉ SLUŽBY 

a. Činnost výchovného poradce 
Na školní rok 2012/13 byl podle Vyhlášky č.72/2005 Sb. zpracován a realizován 

„Školní program pedagogicko-psychologického poradenství“. Jako výchovná poradkyně 
pracovala ing. Kateřina Vidimská, která spolupracovala s psychologicko - pedagogickou 
poradnou. Byly také stanoveny konzultační hodiny, ve kterých se výchovná poradkyně 
věnovala problémům žáků osobně.  

K náplni její práce patří také práce se žáky se zdravotním znevýhodněním, oslabením, 
dlouhodobou nemocí, nebo sociálním znevýhodněním jako je např. nestabilní a nepodnětné 
rodinné zázemí. Pro každého žáka je vypracován plán konzultací a zkoušek tak, aby 
vyhovoval jejich potřebám, a zároveň byl v souladu se školním a klasifikačním řádem, který 
stanoví počet známek nutný pro klasifikaci u těchto žáků.  Zpráva o činnosti výchovného 
poradce (Příloha č. 9) 

b. Činnost metodika prevence - Realizace preventivního programu školy 
 Jako metodik prevence pracovala ing. Kateřina Vidimská. Účastnila se školení a akcí  
v České Lípě, ale i Liberci. Vypracovala „Minimální preventivní program“, kterým se 
činnost školy v této oblasti řídila. Preventivní program školy (Příloha č. 10) 
 

c. Činnost studentské rady  
Studentská rada zahájila svoji činnost na podzim roku 2012. Podnětem pro její vznik 

byla snaha vylepšit komunikaci mezi studenty, učiteli a vedením školy. Cílem je řešit včas 
případné stížnosti či požadavky ze strany studentů. Studentská rada měla během roku šest 
setkání, kdy zástupci jednotlivých tříd mohli vznést své připomínky, dotazy a vyjednávat o 
přijetí jejich případných námětů a požadavků. Činnost studentské rady se velice osvědčila, vše 
se řešilo velmi rychle ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Škola bude v této činnosti 
pokračovat i nadále. 

 
d. Činnost studentského klubu 
Studentský klub vznikl pro  naplnění potřeby studentů pracovat na osobním rozvoji. 

Studentský klub se koná pravidelně 1x měsíčně. Témata setkání se vybírají dle potřeb a přání 
studentů a bývají založena na principech emoční inteligence. Studenti se zabývají oblastmi 
sebepoznání, sebemotivace, sebehodnocení, komunikace, určení svého cíle, hledání vlastního 
potenciálu, apod. Činnost klubu se velmi osvědčila a ve školním roce 2013/2014 bude 
pokračovat. 
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11. ŘÍZENÍ ŠKOLY 
 

a. Realizace hlavních cílů stanovených školou pro roky 2012 a 2013 

Vzhledem k tomu, že právní forma Euroškola Česká Lípa  je s.r.o., je její hlavní řídící 
systém ISO nastaven na kalendářní roky, stanovené úkoly jsou proto vyhodnocovány za 
uplynulý kalendářní rok  vždy v lednu a současně jsou stanoveny úkoly na nový kalendářní 
rok. Úkoly jsou stanoveny pro: 1. pro školu, 2. vedení školy a 3. jednotlivé zaměstnance. 
Stanovení a vyhodnocení cílů školy na rok 2012 a nové úkoly na rok 2013 (Přílohy č.11.1     a 
11.2) 

Školní rok 2012/13 byl v Euroškole Česká Lípa zaměřen na 4 priority:  

1.  propagaci profilací Informatika a reklama, Bezpečnostní služby a Hotelnictví a 
cestovní ruch MS a oboru Gastronomie DS 

2.  přípravu na společnou a profilovou část maturitní zkoušky, 
4.  evaluační procesy ve vzdělávání a v řízení školy, 
5. realizaci zahraničních odborných stáží. 

b. Vnější evaluační procesy  

Škola spolupracuje již několik let se společnostmi SCIO, NUOV a CERMAT. Vedení 
školy volí testy, jejichž výsledky ukazují získanou přidanou hodnotu v poskytovaném 
vzdělávání. Dalším důvodem pro zapojení školy do celostátního testování je možnost 
porovnání výsledků školy s ostatními školami v ČR. Tyto oficiálně zpracovávané testy se také 
dále ve škole používají jako vzorový model v předmětových komisích pro vypracování 
vlastních evaluačních testů. 
 

Projekty evaluace a testování znalostí ve školním roce 2012 / 2013 
 

Zadavatel Testování 
Termín 

testování 

 
Třídy 

Počet 
studentů 

Předměty 

NUOV 

Cesta ke kvalitě            
systém evaluačních 
nástrojů 
 

listopad 2012 
– červen 

2013 

celá 
škola 
MS 

235  

CERMAT 
Pretestování – 
společ. část maturit. 
zkoušky 

17.10.12 
P4A, 
P4B, 
H4 

30 ITE 

Scio Maturitní trénink 08.–23.11.12 
P4A, 
P4B, 
H4 

75 
CJL, MAT, ANJ. 
NEJ 

Vlastní 
Maturitní generálka 
– jaro 2013 

20.–22.03.13 
P4A, 
P4B, 

H4, D3 
87 

CJL, ANJ, NEJ, 
MAT. SPJ 

Počet testovaných studentů celkem:  427 
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c. Vnitřní evaluační procesy 

Hlavním řídícím a evaluačním systémem školy je systémem Managementu kvality. 
Škola je držitelem Certifikátu kvality DIN EN ISO 9001:2008 a EN DIN ISO 29990. Tento 
systém mapuje veškeré řídící, vzdělávací, výchovné a provozní  činnosti ve škole, způsoby 
dokumentace této činnosti a formy této dokumentace. Byla vypracována hodnotící zpráva 
Management review, která hodnotí rok 2011 a stanovuje cíle na další rok. Úroveň 
využívání tohoto systému je pravidelně  kontrolována vnitřním auditem kvality, který v tomto 
školním roce proběhl dne 10.04.2013 a konstatoval, že systém kvality byl na Euroškole 
příkladně zaveden a je plně využíván. Certifikát kvality DIN ISO 29990:2010. (Příloha č. 1)  

 
Pro zjišťování klimatu ve třídách se pravidelně provádějí ankety: 
 
• září - ankety 1. ročníků zadávané po příjezdu z adaptačního kurzu   
• leden, červen ankety – jsou zadávány ve všech třídách podle norem  ISO 

9001:2008, jsou  zadávané třídním učitelem. Výsledky anket vyhodnocuje TU a 
postupuje je ředitelce školy, která provede analýzu, s výsledky seznámí vyučující 
na provozní poradě, následně jednotlivé třídy a diskutuje  se žáky o případných 
problematických záležitostech, vysvětluje a navrhuje žákům řešení. 

 
K dalším prostředkům vnitřní evaluace patří: 
 
• Formulář ISO „Vyhodnocení výuky předmětu učitelem“ za aktuální školní rok. 
• Formulář ISO „Hodnocení učitele žákem“ 
• Hospitační činnost   
• Studentská rada -  
• Osobní setkání s ředitelkou školy  

 
c. Spolupráce vedení školy s rodiči - klasickou formou spolupráce s rodiči zůstávají  

i nadále třídní schůzky, které probíhají 2x ročně. Problémové situace však řeší rodiče 
okamžitě s třídním učitelem, ve vážných situacích přímo s ředitelkou školy. Rychlou a 
pravidelnou informovanost rodiče-škola, škola-rodiče zajišťuje škola pomocí webové aplikace 
BAKALÁŘI s komunikačním systémem Komens. 
 
 

12. DALŠÍ ZÁMĚRY ŠKOLY 
 
Demografický pokles na středních školách bude pokračovat i ve školním roce 

2013/14.  Střední školy přijdou podle prognóz o téměř 6% žáků. Proto je nezbytně nutné 
pokračovat ve strategii školy stanovené při přípravě na období demografického poklesu počtu 
žáků, která zahrnuje následující oblasti.  

 
a) Vzdělávací  proces: 
 

• úspěšně realizovat ŠVP  
• klást důraz na kvalitu výuky, zejména na schopnosti žáku pracovat samostatně  

a nést za svou práci odpovědnost  
• získané poznatky aplikovat v praxi 
• rozšířit moderní metody výuky s podporou informačních technologií 
• pracovat s e-learningovými portály např. „Škola za školou“   
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• podporovat využití moderních forem vzdělávání, zejména e-learning. 
• využívat ve vyučování metodu trojkroku a obměny, metodu práce s chybou 
• efektivně využívat SMART Board 
• zvýšit úspěšnost společné části maturitní zkoušky v roce 2014 
• pokračovat v úspěšné spolupráci se sociálními partnery školy 
• využít spolupráce s podniky při odborných praxích a výuce ve fiktivní firmě 
• zajistit a realizovat odborné stáže v zahraničí 
• využívat ve vzdělávacím procesu koncepci plánu EVVO 
• vybavit žáky znalostmi a dovednostmi, které jim umožní úspěšné složení zkoušek, 

získat osvědčení, certifikáty, doplnit si vlastní portfolio, například o: 
 

Osvědčení o provedení zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské 
činnosti v oblasti cestovního ruchu 
Certificate – Bartenders Course 
Mezinárodní certifikáty a jazykové zkoušky – ZD, PET, FCE 
Certifikát znalostí PC techniky ECDL 
Europass – Dodatek k osvědčení a Europass - Mobilita 
Certifikát z účetnictví 
Certifikát z finanční gramotnosti 

• snažit se o trvalé vylepšování klimatu školy, pokračovat v organizování 
adaptačních kurzů pro 1. ročníky a všech aktivit, které přispívají ke zlepšování a 
upevňování vazeb v třídním kolektivu 

• získávat pomocí evaluačních testů zpětnou vazbu o výsledcích vzdělávacího 
procesu a na základě rozboru těchto výsledků následně upravit vzdělávací proces 

• využívat při hodnocení osvědčený systém kvality ISO  
 

 Prezentace školy: 

• Konzultační dny pro zájemce o studium – každé pondělí 8:00 – 17:00 hodin 
• účast na prezentačních výstavách (Burza Česká Lípa – Quo vadis, Vzdělávání 

2013 Rumburk, Škola Děčín) 
• uspořádání 2 interaktivních dní otevřených dveří 
• účast žáků školy na olympiádách, soutěžích 
• www.stránky: www.euroskola.cz; www.eso-cl.cz 
• občasník Euronoviny 
• zajištění cateringových akcí pro významné instituce v regionu 
• publikace členů pedagogického sboru v regionálním i odborném tisku 
• zajistit účast významných osobností při besedách se žáky 
• pořádání nezapomenutelných maturitních plesů 
• účast zástupců města/kraje na významných akcích školy např. na předávání 

maturitního vysvědčení, oslavy školy 
• S pestrým životem Euroškoly Česká Lípa se mohou seznámit čtnáři regionálního 

tisku (internetová i tištěná podoba). Ve školním roce bylo 2012/2013 bylo otištěno 
37 textů. 
 

b) Řízení školy  

• jako hlavní prvek v řízení školy využívat mezinárodní systém DIN EN ISO 
9001:2008 a EN DIN ISO 29990 a systémově pracovat na neustálém zvyšování 
kvality řízení 
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• snažit se o maximální informovanost všech, kteří jsou ve vzdělávacím procesu 
zapojeni - učitelé, zaměstnanci, žáci, rodiče - o cílech, úkolech, úspěších nebo 
problémech školy, a tím všechny zahrnout do spoluřízení školy např. pomocí 
webové aplikace Bakaláři a www.euroskola.cz; www.eso-cl.cz 

• vytvářet pro proces řízení vhodné podmínky a získat tak objektivní zpětnou vazbu 
pro řídící práci 

•  vytvářet atmosféru důvěry, respektu a vzájemné podpory 
 

c) Celoživotní vzdělávání, rekvalifikační a vzdělávací kurzy 

• rozšířit nabídku dalšího vzdělávání o programy zájmového semestrálního studia 
pro posluchače starší 55 let v rámci EURO AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU 

• nabízet veřejnosti i firmám kurzy vycházející z potřeb pracovního trhu 
• při realizaci rekvalifikačních kurzů využívat prostředky Evropských sociálních 

fondů 
• aktivně vyhledávat spolupráci s firmami v regionu a získávat tak sociální partnery 

pro systém celoživotního vzdělávání 
• zajistit projektové a grantové spolufinancování dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků 
 
 

13. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL 
 

Datum Téma kontroly Provedl Poznámka 

10.04.2013 Interní audit ISO 9001:2008 Dipl.-Bw Petra Kaltofen Nebyly zjištěny nedostatky 

18.02.2013 Audit hospodaření za rok 2012 SAUL AUDIT s.r.o. Bez výhrad 

12.-15.11.2012 Veřejnoprávní kontrola využívání 
finančních prostředků ze státního 
rozpočtu poskytnutých školám 

Bc. Irina Kopčanová 

Bc. Andrea Trejtnarová 

Nebyly zjištěny zásadní 
nedostatky 

12.-15.11.2012 Česká školní inspekce */ Mgr. Jiří Machačný 

Mgr. Jitka Šafaříková 

+ využití ICT techniky ve výuce 
je nadstandardní 

+ systém řízení školy je 
příkladný 

- potenciální riziko – odborníci 
z praxe, kteří nesplňují 
podmínky odborné kvalifikace  

26.11.2012 Okresní správa sociálního 
zabezpečení 

Marta Makovcová 

Iveta Čabanová 

Nebyly zjištěny nedostatky 

*/ Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení právnické osoby vykonávající činnost školy podle § 
12 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Závěry inspekční zprávy viz  Příloha č. 6 

Ostatní kontrolní činnost - měsíční revize počítačové sítě PC 
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14. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

Euroškola Česká Lípa měla ve školním roce 2012/13 čtyři zdroje příjmů: státní dotaci, školné, 
příjmy z hospodářské činnosti a z projektů a grantů. 
 

Výsledky hospodaření ve školním roce 2012/2013 
 

    v  Kč 

PŘÍJMY   

1. celkové příjmy 17 080 840 

2. příjmy dotace 10 320 073 

3. příjmy školného 3 795 400 

4. příjmy z hospodářské činnosti 733 628 

5. příjmy ostatní 2 231 739 

    

VÝDAJE   

1. investiční výdaje celkem 0 

2. neinvestiční výdaje celkem 17 193 782 

z toho:   

2.1. mzdové náklady 10 950 776 

2.2.učební pomůcky a drobný materiál 1 117 801 

2.3.energie 719 901 

2.4.nájemné 1 372 860 

2.5. Odpisy 11 217 

2.6. služby pro školu 2 785 535 

2.7. provozní náklady ostatní 235 692 
 

Komentář k tabulce 
Příjmy ostatní zahrnují platby od žáků za služby (školou organizované akce, kurzy atd.) 

V  provozních nákladech ostatních jsou zahrnuty náklady na tyto služby. Jednou z největších nákladových 
položek je nájemné ročně zvyšované o inflační složku. V neinvestičních výdajích jsou zahrnuty i náklady na 
hospodářskou činnost (vzdělávací a rekvalifikační kurzy). Tyto náklady i příjmy jsou účetně vedeny a odděleny 
od školské činnosti. Část nákladů na učební pomůcky je obsažena i v jiných účetních položkách. Začlenění 
odpovídá účetní osnově. 
 

Audit hospodaření 
 Celé účetnictví je každoročně podrobeno auditu nezávislou auditorskou firmou, 
v jehož rámci jsou kontrolovány veškeré příjmy a náklady i účelnost a efektivita jejich 
využití. Zpráva auditora včetně Výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu ke dni 
31.12.2012 a Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013. (Příloha č. 12) 
 

Rozbor hospodaření s dotací ve školním roce 2012/2013 

Euroškole Česká Lípa SOŠ s.r.o. byla ve školním roce 2012/2013 poskytnuta dotace a 
zvýšená dotace na financování běžného provozu školy a k financování neinvestičních výdajů 
souvisejících s výchovou a vzděláváním. Poskytnutá dotace byla ve výši 11.219.888,00 Kč a 
použitá dotace byla ve výši 10.338.647,00 Kč. Celkový přepočtený počet žáků čítal 273 osob. 
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Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací ve školním roce 2012/2013 

ř Ukazatel v Kč 

1 Poskytnutá dotace 11 219 888,00 

2 Použitá dotace,  v tom: 10 338 647,00 

3 Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem 6 582 385,00 

4      v tom:  a) platy 6 525 505,00 

5                  b) OON 56 880,00 

6 Odvody na zákonné pojistné 2 058 402,00 

7 Ostatní neinvestiční výdaje celkem, v tom: 1 697 860,00 

8      učebnice a učební pomůcky 0,00 

9      nákup vody, paliv, energie 325 000,00 

10      služby pošt 0,00 

11      služby telekomunikací 0,00 

12      ochranné pomůcky 0,00 

13      DVPP 0,00 

14      programové vybavení 0,00 

15      nájemné * 1 372 860,00 

16      opravy a udržování 0,00 

17      cestovné 0,00 

18      prádlo 0,00 

19      výdaje spojené s rehabilitací (u spec. škol a zařízení) 0,00 

20      ostatní jiné 0,00 

21 Rozdíl ř. 1-2 881 241,00 

*)  s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po 1.1.1997 

Výroční zpráva byla projednána dne 30.09.2013 na školské radě a se zřizovatelem školy 
(Přílohy č. 5.1 a 5.2), dne 14.10.2013 byl se Zprávou seznámen učitelský sbor a v rámci 
třídnických hodin budou o zprávě informováni žáci školy. Na schůzce s rodiči konané dne 
11.11.2013 bude Zpráva předložena ve všech třídách k nahlédnutí. 
 
 
 
 
 

 
 V České Lípě dne 30.09.2013   Mgr. Petra Kašparová, ředitelka školy 
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Seznam příloh: 
 
příloha   č.   1:  Certifikát kvality DIN ISO 29990:2010 ze dne 15.04.2011 
příloha   č.   2:  Zlatý certifikát kvality SSŠČMS ze dne 28.03.2006 
příloha   č.   3:  Bronzový certifikát společnosti SCIO ze dne 31.03.2011 
příloha   č.   4.    Rozhodnutí MŠMT č. j. 48 ú390/2012-62 ze dne 11.12.2012 
příloha   č.   5.1: Pozvánka na jednání Školské rady  
příloha   č.   5.2: Zápis z jednání Školské rady  
příloha   č.   6:  Inspekční zpráva č. j. ČŠIL-843/12-L  
příloha   č.   7:  Školní řád, klasifikační řád – platné ve školním roce 2012/13 
příloha   č.   8:  Organizace školního roku – platná ve školním roce 2012/13   
příloha   č.   9:  Zpráva o činnosti výchovného poradce za školní rok 2012/13 
příloha   č. 10:  Školní preventivní strategie 
příloha   č. 11.1: Cíle školy – stanovení pro rok 2012  
příloha  č. 11.2:  Cíle školy – stanovení pro rok 2013 
příloha   č. 12:  Zpráva auditora o prověrce účetní závěrky roku 2012 ze dne 24.06.2013 
Příloha   č. 13:    Diplom za 2. místo v projektu Střední škola roku 2012/2013 v Libereckém kraji  
příloha   č. 14.1: Osvědčení o získání profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu žákyně Petry    
                           Němcové  
příloha   č. 14.2: Certifikát kulinářského kurzu Čerstvá pasta a italské rizoto žákyně Karolíny  
                           Peterkové 
příloha   č. 14.3: Hodnocení – Odborná praxe žáka Jana Vojáčka 
příloha   č. 15.1: Europass – Dodatek k osvědčení - česká, anglická a německá verze obor vzdělávání 

 Hotelnictví  
příloha   č. 15.2: Europass – Dodatek k osvědčení - česká, anglická a německá verze oboru vzdělávání 

 Ekonomika a podnikání 
příloha   č. 15.3: Europass – Mobilita žákyně Fliegerové Jany 
příloha   č. 16:    Přehled programů dalšího vzdělávání ve školním roce 2012/13 
příloha   č. 17:    Euronoviny – školní časopis 
 


