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1 Základní údaje o škole 
 
 

Název školy 
Soukromá střední škola podnikatelská – Altman, s. r. o., 

Jičín,Na Tobolce 389 

Adresa Na Tobolce 389, Jičín 

WWW stránky www.sposka.cz 

E-mail kancelar@sposka.cz 

Zřizovatel Soukromá střední škola podnikatelská – Altman, s. r. o. 

Ředitel školy Mgr. Renata Motyčková, Cidlina 32 

Jednatel Mgr. Renata Motyčková 

Zřízení školy 

1. 9. 1994 – Akademie J. A. Komenského 
1. 7. 1997 – Soukromá střední podnikatelská škola – ALTMAN, s. r. o. 
změna názvu: 
1. 9. 2007 – Soukromá střední škola podnikatelská – ALTMAN, s. r. o. 

Zařazení školy 
do sítě škol 

  1. 9. 1994 - č. j. 15 341/94 – 60 
  17. 6. 1996 - č. j. 15 291/96 - 60 
  2. 4. 2007 – č. j. 9497/2007 – 21 
  1. 7. 1997 - č. j. 23 399/ 97- 60 
  1. 9. 2006 -  č. j. 20159/2006 - 21 
  1. 9. 2007 – č. j. 20381/2006 – 7 
  1. 9. 2007 – č. j. 27777/2006 – 21 
  1. 9. 2007 – č. j. 3389/2007 – 5 
  1. 9. 2008 – č. j. 288/2008 – 6 
  1. 9. 2008 – č. j. 1851/2008 – 21 
  1. 9. 2009 – č. j. 1936/2009-21 
  1. 9. 2010 – č. j. 28 160/2009-21 
  1. 9. 2016 – č. j. 46662/2015-2 

Právní forma Společnost s ručením omezením 

Kapacita školy 320 žáků 

IČ 25270044 

  
 

 

1. 1 Školská rada 
 

Školská rada na Soukromé střední škole podnikatelské – ALTMAN, s. r. o. je tříčlenná. 
Mgr. Ladislav Spousta byl zvolen předsedou. 
 

Člen Jmenován za Jméno a příjmení člena 

1 zřizovatele RNDr. Lenka Císařová 

2 pedagogické pracovníky Mgr. Ladislav Spousta 

3 zákonné zástupce žáků či za žáky Mgr. Jan Hlaváč 
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2 Obory vzdělání 

 
Dle rozhodnutí o zařazení školy do sítě je škola oprávněna vyučovat studijní obory: 

 

Studijní obor Forma studia 

63- 41- M/01  Ekonomika a podnikání   

 Firemní management 

 Management cestovního ruchu 

 Finanční management 

 Právní management 

4leté denní 

 
64-41-L/51 Podnikání 

 Firemní management 

 Management cestovního ruchu 

 Finanční management 

 Právní management 

 
2leté denní nástavbové 
3leté dálkové nástavbové 

 
63- 41- M/01  Ekonomika a podnikání   

 Firemní management 

 Management cestovního ruchu 

 Finanční management 

 Právní management 

 
 
zkrácené (pomaturitní) 
1 leté denní 

 

3 Personální zabezpečení 

3. 1 Základní přehled 
 

Jméno 
pracovníka 

Pracovní 
zařazení 

Pedagogická a odborná kvalifikace 

Mgr. Renata Motyčková ředitelka EKC, MN, MK VŠ JAK Praha 

RNDr. Lenka Císařová zástupce MAT, FYZ MFF-UK Praha 

František Dědeček učitel VYT Gymnázium Jičín 

Mgr. Helena Háková učitelka CJ, AJ, speciální 
pedagogika 

Slezská univerzita Opava, 
UJAK Praha, SZŠ MB, PF HK 

Mgr. Kateřina Jandová učitelka BI, ZEM, 
Geografie 

UK Brno 

Ing. Jaroslava Pivrncová učitelka UCE, EKO VŠE Praha, DPS 

Mgr. Hana Purkrábková učitelka AJ, psychologie, RJ PF UK Praha 

Mgr. Ladislav Spousta učitel PRA,OBN PF Hradec Králové 

Mgr. Pavel Šikýř učitel FYZ, ZT PF Hradec Králové 

Ing. Lenka Šulcová učitelka EKC, MK, MN VŠST, DPS 

Mgr. Simona Tahalová učitelka DEJ, NJ TU Liberec 

Jana Chrtková asistentka  Gymnázium Jičín 

Monika Hlaváčová učitelka Dopravní 
výchova 

Gymnázium Jičín 

Alena Ouhrabková uklízečka  ISŠ Lomnice  
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Výchovný poradce 

pro pedagogicko-psychologickou oblast Mgr. Helena Háková 

pro sociálně – právní ochranu dětí Mgr. Ladislav Spousta 

karierový poradce Ing. Lenka Šulcová 

speciální pedagog Mgr. Helena Háková 

 
        
        Od školního roku 2013/2014 má škola svého školního zdravotníka, který je účasten po 
celou dobu vyučování. Tuto funkci vykonává Mgr. Helena Háková, která vystudovala 
studijní obor Všeobecná zdravotní sestra. 

 
 

3. 2 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a 

nepedagogických pracovníků   
 

 

Krátkodobé kurzy   

 

Druh studia, kurzu apod. 

Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Pořadatel 

Techambition – webinář o možnostech 
skupinové práce 

 

1 Hradec Králové 

 Webináři Kahoot a LearningApps 1  

GDPR ve školách v době koronavirové 2 Seminária Praha 

Změny v účetnictví 2 Aleksia Jičín 

Daňové novinky  2 Aleksia Jičín 

Cyklus seminářů pro odborné pedagogické 
pracovníky v oboru obchodu, ekonomiky a 
podnikání 

2  

 

Dlouhodobé kurzy 

Druh a doba studia  

D 

Počet 

zúčastněnýc

h 

pracovníků 

Pořadatel 

Studium AJ celoročně 4 Online jazyky 
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3. 3 Vnitrofiremní vzdělávání  
 

Seznam mimoškolních přednášek pro žáky denního studia a vyučující: 

 

 

Téma přednášky Počet hodin 

Pro 
všechny 

Školení v online prostředí - Google Classroom / Google Disk / 
Meet 

5 

Projekt Nehodou to začíná  - Besip 5 

Pro 
vyučující 

Práce s výukovým programem   

Skupinová práce studentů v online prostředí – Google meet 

 
 

Online výuka  10 

Postup absolventa při hledání vhodného pracovního místa 4 

Pro 
maturitní 
ročníky 

Maturitní zkouška – organizace, práva a povinnosti žáka 
2 

  

Pro nově příchozí studenty denního, pomaturitního i dálkového studia jsme navázali na školení v 
oblasti související s ochranou osobních dat – aplikace na podmínky školy. Přednášky týkající se 
GDPR byly zaměřeny na práva a povinnosti žáků a jejich rodičů, na základní administrativu 
zákonné povinnosti ze strany školy k žákům, rodičům a spolupracujícím subjektům. Dalším 
obsahem přednášek bylo téma provoz, užití a nakládání s telekomunikačními a internetovými 
medií ve vztahu k veřejnosti – co lze veřejně sdělovat a publikovat. 
 

4. Přijímací řízení 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 

Forma studia 
1. kolo 2. kolo    přijato 

celkem (k 
31.8.2021) 

 přihlášeno   přijato přihlášeno  přijato 

Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

denní  20 20 1 1 37 

denní zkrácené 
studium 

 
 

11 

Obor: 64-41-L/51 Podnikání 

denní 10 10 1 1 21 

dálkové  9 9 13 

 
Po 2. kole byla vyhlášena ještě další kola přijímacího řízení, která probíhala průběžně až do 
31.8.2021. 
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5 Výsledky vzdělávání 

5. 1 Přehled žáků a tříd k 31. 8. 2021 – nezkrácené studium 
 

 

Forma studia Počet tříd Počet žáků Počet žáků na 1 třídu 
 denní  7 80 11,4 

 dálkové 2 17 8,5 

 maturanti 4 37 9,3 

                                                                         

5. 2 Prospěch žáků ve škole k 31. 8. 2021 nezkrácené studium 

       

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospěl  
s vyznamenáním 

Prospěl 

Neprospěl či      
neukončil 

Celkem Opakuje 

Denní čtyřleté studium 

1 18 4 13 1 1 

2 16 2 13 1 1 

3 9 1 7 1 0 

4 15 1 13 1 1 

Denní individuální čtyřleté studium 

1 2 0 1 1 0 

2 7 0 5 2 1 

3 5 0 3 2 1 

4 4 0 4 0 0 

Nástavbové dvouleté denní studium 
1 23 1 18 4 1 

2 13 0 13 0 0 

Nástavbové tříleté dálkové studium 

1 11 1 9 1 1 

2 6 0 5 1 0 

3 5 0 5 0 0 

 
Počty studentů v maturitních ročnících jsou k datu 30. 6. 2021. 
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5. 2. 1 Zhodnocení online výuky 

 

Školní rok 2020/2021 jsme začali tradičně, ale během 6 týdnů se vše změnilo a opět jsme začali 

učit na dálku, tentokrát povinně. Měli jsme už nějaké zkušenosti z jara a na ty jsme navázali, ve 

většině jsme se zdokonalili. Mimo jiné jsme se zaměřili na posilování odpovědnosti žáků za vlastní 

učení, na práci s časem, plnění svých povinností. Právě tyto dovednosti byly předpokladem k 

úspěšnému zvládnutí distanční výuky. Hodnocení žáků vycházelo ze zjištěné míry dosažení 

školních výstupů, ale také jsme přihlíželi i k dalším skutečnostem ovlivňující výsledky vzdělávání, 

kterých žák dosáhl, např. účast a aktivita na synchronní i asynchronní distanční výuce, osvojení si 

nové dovednosti komunikovat v prostředí Google s učiteli i spolužáky, řešení problémů spojených 

s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita, schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, ve 

kterých přebírá odpovědnost za svou práci, to jak si žák osvojil digitální kompetence, jak podporuje 

při distanční výuce spolužáky, jak si pamatuje nabyté znalosti z prezenční výuky a jak je dokáže 

používat. Toto všechno jsme zohlednili při hodnocení žáků. Zkouškové období proběhlo v prvním 

pololetí jako vše online. Ve druhém pololetí skládali žáci vybrané zkoušky prezenčně (matematika, 

český jazyk, cizí jazyk). 

 

Dotazníkové šetření 

 
Po jarních prázdninách jsme se rozhodli zorganizovat velké dotazníkové šetření, které bylo 

zaměřeno na distanční výuku a na psychický dopad této výuky. Žáky jsme anonymně zpovídali. 

U části otázek měli na výběr a u nějakých měli volný prostor. A jaké byly otázky? 

 

1. Jak hodnotíte MNOŽSTVÍ úkolů, které Vám učitelé posílají na vypracování? 

2. Jak hodnotíte NÁROČNOST úkolů, které Vám učitelé posílají na vypracování? 

3. Jak hodnotíte SPRAVEDLIVOST HODNOCENÍ úkolů, které jste učitelům odevzdal/a? 

4. Zvládáte se sám/sama naučit látku ze zaslaných materiálů? 

5. Kolik hodin denně se v průměru učíte? Započítej i on-line výuku. 

6. Vyhovuje Vám systém školy pro distanční výuku? Zapojení videokonferencí přes Google 

meet, školní emaily a školní informační portál školaonline.cz? 

7. Jak hodnotíte komunikaci se svými učiteli? 

8. Myslíte si, že je poměr mezi samostatnými úkoly a společnou on-line výukou dostatečně 

vyvážený? 

9. Který předmět má podle Vás NEJLÉPE realizovanou distanční výuku? Pochvalte učitele, 

budou mít radost. 

 10. Který předmět má podle Vás naopak NEJHŮŘE realizovanou distanční výuku? Napište ve 

vší slušnosti, co Vám nejvíce vadí.  

11. Co by podle Vás měli učitelé v distanční výuce ZMĚNIT tak, aby Vám více vyhovovala? 

12. Jakou známku by si Vaši učitelé jako celek za on-line výuku zasloužili? 

13. Všechna legrace stranou. Jak se opravdu psychicky cítíte? 

14. Víte, že se vždycky můžete obrátit na výchovné poradce a třídní vyučující a jak je 

kontaktovat? 

15. Těšíte se zpátky do školy? 

16. Co Vám na distanční výuce nejvíce chybí? Můžeš vybrat 3 odpovědi a dopsat i svoji vlastní. 

17. Jste v kontaktu se svými spolužáky i mimo vyučování? 
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Z odpovědí k naší radosti vyplynulo, že žáci jsou u nás nadprůměrně spokojeni. Navrhované 

změny se týkaly pouze okrajových oblastí výuky. 
 

5. 3 Maturitní zkoušky 
 

5. 3. 1 Organizace maturitních zkoušek 

 

 

Forma studia 
Termín profilové části maturitní zkoušky a ústní 

části společné MZ  

 čtyřleté denní studium 

1. 6 . 2021 - 8. 6. 2021 

 nástavbové studium 

 zkrácené studium 

 dálkové studium 

 obhajoba maturitních prací 

       
 

Maturitní práce - praktická zkouška - znamená souhrnné využití získaných vědomostí a propojení 
odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí. 

 
Žáci studující zaměření řízení firem zpracovávají podnikatelský záměr, ve kterém se zaměřují 
na rozvoj již existující firmy nebo na založení firmy nové. Práce musí obsahovat: 

1.  Základní údaje o firmě, 
2.  cíl záměru, 
3.  charakteristiku podniku, 
4.  personalistiku, 
5.  marketing, 
6.  finanční část, 
7.  finanční analýzu. 

 
Žáci studující zaměření právní management zpracovávají analýzu korporace, ve které se 
zaměřují na založení korporace, ukončení činnosti korporace, připravují si pracovně právní 
písemnosti spojené se vznikem, průběhem a ukončením pracovní činnosti. Práce musí obsahovat: 

1.  Základní údaje, 
2.  popis činnosti korporace, 
3.  personalistiku, 
4.  marketing, 
5.  ukončení činnosti korporace. 
 
 

Praktická zkouška slouží nejen k praktickému použití získaných vědomostí, ale často i k samotné 
prezentaci žáka u budoucího zaměstnavatele nebo při jeho dalším studiu na vysoké škole. 
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5. 5. 2 Výsledky maturitních zkoušek 

 

Kód    
oboru 

Název     
oboru 

Počet žáků Neuspělo u MZ 
Omluven 

u MZ Celkem 
přihlášených 

Nepřipuštěn 
(neukončen 
ročník)  

 
Uspělo u 

MZ 
Celkem AJ MAT 

Profilace 
školy 

Český 
jazyk 

63-41-M/01 

Ekonomika a 
podnikání 
(denní) 

15 1 14 0 0 0 0 0 0 

63-41-M/01 

Ekonomika a 
podnikání  
(individuální) 

4 0 4 0 0 0 0 0 0 

64-41-L/51 
Podnikání 
(denní) 

13 0 13 0 0 0 0 0 0 

64-41-L/51 
Podnikání 
(dálkové) 

5 0 5 0 0 0 0 0 0 

 
● Nepřipuštěn - žáci, kteří nedokončili ročník nebo neuspěli u opravných zkoušek. 
● Tabulka obsahuje údaje za jarní i podzimní zkušební období nezkráceného studia. 

Zhodnocení maturit – jarní termín.  
Žákům v mnoha případech distanční vzdělávání pro přípravu na didaktické testy vyhovovalo. 
Především možnost každodenních podvečerních konzultací v posledních 14 dnech před 
didaktickými testy. U třídy dálkového studia však byla znát ztížená příprava vzhledem k pracovní 
vytíženosti a péči o děti, které nemohly navštěvovat školu. Největší úlevou bylo pro žáky zrušení 
výuky a ukončení hodnocení nematuritních předmětů. Dále žáci vítali dobrovolnost u ústních 
zkoušek z ČJ a cizího jazyka. Přesto si dobrovolnou zkoušku z ČJ zvolili 4 žáci, z AJ 3 žáci a z NJ 
1 žák. Posunutí data didaktických testů neshledali žáci jako přínosné. 
 
 
Opravná maturitní zkouška z minulých let 
       

Kód oboru Název oboru 
Celkem 

přihlášených Uspělo u MZ 

64-41-L/51 Podnikání (dálkové) 1 1 

6 Kontroly 

6. 1 Česká školní inspekce (ČŠI) 

6. 1. 1 Online výuka  

 

Jako většina škol, tak i naše škola prošla inspekčním hodnocení v březnu 2021. Inspekce se 

zaměřila na získávání a analyzování informací o činnosti škol a školských zařízení v období 

distančního vzdělávání žáků podle Š 174 odst. 2 písm. a) školského zákona, s ohledem na 

opatření související s pandemií nemoci covid-19. 
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Jediným doporučením ze strany ČŠI bylo doporučení snížení povinných onlinových hodin. 

 

6. 2 Audit 
 

Na základě smlouvy uzavřené se společností AUDIT NOVA, s.r.o. se sídlem Holín 38, bylo 
provedeno ověření nákladových a výnosových účtů a použití hospodářského výsledku za rok 2019. 
Tento audit byl proveden za účelem splnění povinností školy ve smyslu § 6, odst. 5 zákona č. 
306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením a 
v souladu s metodickým pokynem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 
Kontrola byla uzavřena výrokem – bez výhrad. 
 

 

7 Nadstandardní péče o žáky 
 

 Škola svým žákům zprostředkovává další možnosti výuky pro jejich větší uplatnění jak v dalším 
studiu na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách, tak i pro přímou praxi a 
přizpůsobení novým požadavkům. Zaměřujeme se především na obor právní management, na 
ekonomické obory, marketing a management. 
 
Ve spolupráci s úřadem práce žáci třetího ročníku a žáci nástavbového studia navštěvují přednášky 
o možnostech práce a dalšího studia v zahraničí. Také uskutečňujeme besedy s lidmi z praxe. Žáci 
se zúčastnili besedy o pracovních příležitostech v Evropě pro absolventy středních škol, besedy o 
postupu absolventa střední školy při hledání pracovních příležitostí a uplatnění na trhu práce a 
veletrhu práce v Masarykově divadle. 

 

7. 1 Junior Achievement                               
 

Největší váhu dává škola spolupráci s neziskovou organizací Junior Achievement, jejímž posláním 
je vzdělávat českou mládež na středních školách tak, aby poznala hodnotu podnikání, porozuměla 
významu tržní ekonomiky a byla dobře připravena pro svět práce. Tomuto cíli slouží především 
předmět Aplikovaná ekonomie.  

 
Předměty jsou určeny studentům středních a vyšších odborných škol. Toto studium může 
významně pomoci žákům v jejich budoucím životě. Výuka probíhá pod vedením proškoleného 
pracovníka a s pomocí moderních učebnic, které vycházejí z amerického originálu.  
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7. 2 Poznej svoje peníze 
 

Toto je interaktivní výukový předmět vyučovaný prostřednictvím e-learningové aplikace 
s využitím hypertextových odkazů. Aplikace je přístupná přes internet. 

 
Žáci se naučí nakládat s vlastními finančními prostředky. Rozvíjejí schopnosti a dovednosti 
potřebné pro orientování se ve světě financí. 

 
Tematické celky, které jsou zpracovány formou e-learningové aplikace: 

 
⮚ Vznik a vývoj peněz, 
⮚ bankovní instituce a jejich funkce, 
⮚ naše příjmy a výdaje, 
⮚ moderní platební nástroje, 
⮚ studentské finance, 
⮚ životní jistoty a peníze, 
⮚ hlavní zdroje příjmu 
 
 

7. 3 e-Ekonomie 
 

Vzdělávací program e-Ekonomie obsahově navazující na učebnici Aplikovaná ekonomie 

umožňuje lépe porozumět podstatě hospodářských vztahů a fungování institucí a lépe se vyznat v 

předpokladech úspěšného podnikání. Program je doplněn řadou praktických aktivit, které 

studentům umožní vyzkoušet si „školu hrou“. Tak může začít jejich cesta do praxe. Zdokonalí se 

při ní nejen ve využívání počítačů a světa internetu, ale pochopí i místo podniku v systému tržního 

hospodářství a získají představu o nárocích na práci manažera a činnost podnikatele. 
 
 

7. 4 GBE - etika v podnikání  
 

Tento program je založený na 12týdenní případové studii. Žáci prostřednictvím internetu mají 
možnost diskutovat s kolegy z partnerské země o etických problémech. Rozšiřují svůj pohled na 
morální problémy a mají možnost srovnání s jinými zeměmi a porozumění jiným kulturám.  
 

7. 5 Europass 
 

Zároveň s maturitním vysvědčením získávají žáci rovněž Europass. Europass je soubor dokladů o 
vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních 
zkušenostech. Dokumenty Europassu poskytují zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím 
přehledně informace o jejich držiteli ve všech jazycích států EU. 
 



Výroční zpráva o činnost školy za školní rok 2020 - 2021 
Soukromé střední školy podnikatelské – ALTMAN, s.r.o. 

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín 

 

Strana 12 (celkem 25) 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

7. 6  Enviromentální výchova 
 
 

Environmentální výchova není realizována jako samostatný předmět, prolíná se všemi předměty v 
rámci mezipředmětových vztahů a průřezových témat.  
 
Protože se snažíme být citliví a ohleduplní ke svému okolí a k přírodě, je naše škola dlouhodobě 
zapojena do ekologických programů : Recyklohraní, M.R.K.E.V. a Ekoškola: Cílem programů je, 
aby si žáci uvědomili vztah a působení člověka na přírodu, a tak ji dovedli chránit a předcházet 
negativním dopadům lidského jednání na celé životní prostředí. Během roku žáci tvořili nástěnky 
věnující se aktuálním problémům životního prostředí. 

 
Třídění odpadů a jejich roli při výrobě dalšího zboží představila žákům výstava Brána recyklace, 

která se věnuje problematice třídění odpadů a jejich roli při výrobě. Výstava představila poutavou 

a interaktivní formou smysl separace odpadů a jejich druhotného využívání v průmyslu. 
 

8 Organizace výuky 
  

Hodnocení žáků probíhá především na základě vykonaných zkoušek ve zkouškovém období – dva 
týdny v lednu a dva týdny v červnu. Při neúspěchu u zkoušky mají žáci možnost zkoušku jednou 
opakovat. Tento způsob hodnocení je žáky přijímán velmi dobře, protože odstraňuje ze školy 
každodenní stres. V některých předmětech však bylo nutno zachovat průběžné hodnocení a 
zkouška je pak pouze částí celkového hodnocení (např. jazyky, matematika). Průběžného 
hodnocení se také více využívá ve čtvrtém ročníku vzhledem k blížícím se maturitním zkouškám. 

 
Jako doklad o příslušnosti ke škole a k zapsání klasifikace ve zkouškovém období jsou používány 
výkazy o studiu (indexy). Na základě výsledků zkoušek mohou žáci získat v každém pololetí slevu 
na školném ve výši 400, 500 Kč a ti nejlepší 700,00 Kč. 

 
Zákonní zástupci jsou informováni o studijních výsledcích svých dětí na třídních schůzkách, které 
se konají dvakrát ročně. Průběžně se mohou kdykoli informovat na sekretariátu školy nebo u 
třídního učitele. Od letošního školního roku mají také přístup na stránky skolaonline.cz. Při 
problémech žáků ve škole se třídní učitel schází s rodiči častěji. 

9 Soutěže a další aktivity žáků 

9. 1  Soutěže 
 



Výroční zpráva o činnost školy za školní rok 2020 - 2021 
Soukromé střední školy podnikatelské – ALTMAN, s.r.o. 

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín 

 

Strana 13 (celkem 25) 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

9. 1. 1 Ekonomická olympiáda 2020 

 

 

Ekonomika a ekonomie nás všechny provází po celý život a téměř na každém kroku. I proto se 

začaly organizovat ekonomické olympiády po celém světě. 

Ekonomická olympiáda je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena 

studentům středních škol. Vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím 

přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Otázky do 

soutěže a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu 

ekonomického vzdělávání a České národní banky.  

Ekonomická olympiáda má 3 úrovně: školní a krajské kolo a slavnostní finále v České národní 

bance. Do školního kola se zapojili studenti 3. a 4. ročníku a 2. ročníku nástavby. Do krajského 

kola se probojovalo 5!!! našich studentů: Filip Mikulecký (88%), Jan Mrklas (80%), Richard 

Rafael (80%), Tereza Bíšková (76%) a Jan Fišera (72%).  

Krajské kolo se uskutečnilo dne 16. března a tohoto kola se zúčastnilo více než 950 studentů z celé 

České republiky. Do slavnostního finále postupují vždy 2 žáci z každého kraje. Je velkou smůlou, 

že náš nejlepší student Filip Mikulecký obsadil "pouze" skvělé 3. místo (78%). Do krajského kola 

postoupilo 5 našich žáků, z nichž se krajského kola nakonec účastnili 3.  Jan Fišera (52% - 19. až 

20 místo) a Tereza Bíšková (48% - 26. až 30 místo).   

9. 2 Další aktivity 

9. 2. 1 Nehodou to začíná 

I během distanční výuky nesmíme zapomínat na výuku dopravních témat. Proto jsme se v úterý  30. 

března zapojili do projektu Nehodou to začíná. Tento projekt je interaktivní preventivně edukační 

pořad pro studenty ve věku 15-20 let. Je určen všem začínajícím i budoucím řidičům motorových 

vozidel. Velmi zajímavý až zábavný pořad, využívá interaktivní prvky, které studenty vtáhnou do 

dění. 

Projekt Nehodou to začíná má za cíl snižovat rizikové faktory v chování mladých účastníků 

silničního provozu s důrazem na vlastní odpovědnost, dodržování pravidel silničního provozu, 

seznamování s častými příčinami dopravních nehod a jejich následky v případě pochybení. Už 

samotný název projektu říká, že dopravní nehoda spustí řadu nepříjemností, a proto je vždy lepší 

nehodě předejít.  

Projekt se zabývá problematikou rozptýlení mobilním telefonem, dodržování bezpečné vzdálenosti 

a rychlostních limitů, používání bezpečnostních pásů i správnému technickému stavu vozidla. 

Upozorňuje na nebezpečí užívání návykových látek ve vztahu k řízení a je také simulováno 

poskytnutí účinné první pomoci po autonehodě. 

Tento projekt organizuje tým odborníků - psycholog, záchranář a další specialisté na problematiku 

BESIP. 

 

 
 

 

 



Výroční zpráva o činnost školy za školní rok 2020 - 2021 
Soukromé střední školy podnikatelské – ALTMAN, s.r.o. 

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín 

 

Strana 14 (celkem 25) 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

10 Rozvojové a mezinárodní projekty 

10. 1 Certifikace Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a 

Slezska (SSSČMS) 
 

 

Vláda České republiky ve svém prohlášení k reformě vzdělávání České republiky požaduje 

zvyšování využití celosvětového systému certifikace a přenositelnosti certifikátů do oblasti škol a 

školských zařízení. Nová strategie Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS) 

do roku 2013 pružně zareagovala na zajištění kvality systémů řízení pro zlepšení klimatu škol. 

Zdokonalení systémů řízení soukromé školy je založeno na komplexním přístupu hodnocení 

kvality, odpovídající standardům kvality nadnárodní úrovně.  
  

 Dne 29. 6. 2011 naše škola obdržela Certifikát kvality soukromé školy 1. stupně. Certifikace na 

této úrovni SSŠČMS probíhá od roku 1997. Zúčastnilo se jí úspěšně 104 z 290 škol. Základní, 1. 

stupeň certifikace zahrnuje hodnocení školy provedené na základě vyplněných dotazníkových 

formulářů a předložených kopií vybraných dokladů. Uděluje jej sdružení na úrovni představenstev 

svých odborných komor, které se tvoří sdružením škol dle typu např. ZŠ, SOŠ apod. Ve škole je 

realizována osobní návštěva zástupci hodnotící komise. Posuzuje se především institucionální 

úroveň školy, zavedení vnitřních aktů řízení, vybavení školy a úroveň prezentace školy. Komise 

kvalitu školy z pedagogického hlediska postihuje na základě inspekčních zpráv České školní 

inspekce (ČŠI). Certifikace prováděná sdružením soukromých škol se týká vždy celé školy. Tento 

systém navazuje na obdobný způsob hodnocení ČŠI a hodnocení přidělování dotace soukromým 

školám dle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jednou ze zásadních podmínek 

udělení certifikátu kvality je výsledek hodnocení ČŠI, který musí být ve všech částech posledního 

komplexního hodnocení minimálně průměrné a lepší.  
 
 

11 Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

11. 1 Dopravní výchova pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ 
Dopravní výuka je dána Tematickým plánem pro žáky 4. a 5. tříd základních škol vydaným 

Ministerstvem dopravy ČR. Dopravní výchova je povinnou součástí vzdělávání již od roku 1934. 

Rozsah výuky je v délce 10 hodin, z toho 4 hodiny teorie a 6 hodin praktické cvičení jízdy na 

dopravním hřišti.  Cílem kurzu je: 

 chápat dopravní provoz jako řízený systém s právními předpisy a zákonnými 

ustanoveními, které umí zároveň uplatňovat 

 uvědomovat si morální a právní odpovědnost chování a jednání každého účastníka 

silničního provozu 

 uvědoměle uplatňovat zásady účelného a bezpečného chování a jednání, aktivně přispívat 

k bezpečnosti provozu 
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 poskytnout a přivolat první pomoc při dopravní nehodě 

Na závěr výuky na DDH mají žáci ZŠ možnost složit praktickou zkoušku v podobě jízdy na 

jízdním kole po DDH podle pravidel silničního provozu. V případě úspěšného absolvování 

zkoušky žáci obdrží tzv. Průkaz cyklisty. 

 

12 Předložené a realizované projekty financované 

z cizích zdrojů ve školním roce          
 

12. 1 Žák je stále člověk 
 

V rámci výzvy č. 35 škola získala finanční prostředky na školního kariérního  poradce, a 

speciálního pedagoga ve škole.  

 

Celková dotace 559.988,00 Kč. 

 

Projekt byl zahájen 1. 9. 2019 a bude ukončen 31. 8. 2021. 

 

13 Spolupráce s organizacemi 
 
Škola aktivně pracuje s firmou AUDIT NOVA, s. r. o. – Ing. Jarmilou Novotnou,  Daňovou 
poradkyní Ing. Jaroslavou Pivrncovou a paní advokátkou JUDr. Jaroslavou Ježkovou. Pro novinky 
finančních produktů využíváme pracovníka KB Praha – p. Dušana Šulce. Během spolupráce (stáží) 
jsou předávány informace a zkušenosti potřebné pro výkon odborného pedagoga na naší škole. 

14 Prezentace školy na veřejnosti 
Současná situace  neumožnila se osobně setkat na prezentacích středních škol, které se každý rok 

konaly v rámci třídních schůzek nebo na prezentačních akcích pro žáky a rodiče. Z tohoto důvodu 

jsme se rozhodli  připravit na webu školy stránku, na které vybíráme vše podstatné pro zájemce o 

studium na naší škole. Také jsme všechny zájemce a jejich rodiče pozvali na netradiční dny 

otevřených dveří, které jsme s ohledem na současnou situaci realizovali pomocí videokonferencí. 

Videokonference byly organizovány prostřednictvím služby Google Meat. Zájemcům stačilo 

kliknout pouze na daný den a mohli se zeptat na cokoli o škole. K dispozici jim byli vždy tři 

vyčující. 

V minulých letech jsme vždy pořádali přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Letos jsme je ale 

museli přizpůsobit vládním opatřením a kurzy byly online. Z tohoto důvodu byla možnost 

účastnit se přípravného kurzu pouze našim uchazečům. Naším cílem nejen v přípravných kurzech 

je úzká komunikace se žáky a to ve velkém množství není možné. 
 



Výroční zpráva o činnost školy za školní rok 2020 - 2021 
Soukromé střední školy podnikatelské – ALTMAN, s.r.o. 

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín 

 

Strana 16 (celkem 25) 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

15 Vize školy 

Být vzdělávající a rozvíjející se školou, která je pro své systematické směřování ke kvalitě a 

zdraví přitažlivá jak pro své žáky a jejich rodiče, tak pro své zaměstnance. 

Naše škola zpracovala koncepci rozvoje školy, který bude průběžně aktualizován a postupně 

rozpracován do realizačních plánů úkolů a programů, jejichž splnění povede k naplnění cíle a vize 

koncepce.  

 

16 Hospodaření školy           
 
Hospodaření školy se řídí Zákonem o účetnictví č. 561/1991 Sb., kde je stanoven rozsah a způsob 
vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost. Předmětem účetnictví je stav a pohyb majetku 
a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále náklady a výnosy a výsledek hospodaření. Škola vede 
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a zmíněného zákona. 

 
 

16. 1 Dotace ze státního rozpočtu 
 

Dotace ze státního rozpočtu u soukromé školy se řídí zákonem č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací 
soukromým školám, předškolním a školským zařízení, ve znění zákona. 179/2006 Sb. Dotace se 
poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízených zapsaných do 
školského rejstříku, pokud uzavřou smlouvu s krajským úřadem podle tohoto zákona. Dotace se 
poskytuje k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním.  

 
Výše dotace se stanoví procentním podílem z normativu jako roční objem neinvestičních výdajů, 
mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě, žáka nebo studenta ve 
srovnatelném oboru vzdělání a formě vzdělání ve škole nebo ve srovnatelné školské službě ve 
školském zařízení zřizovaném krajem nebo ministerstvem.  

 
Výše procentního podílu z normativu se stanoví pro jednotlivé druhy škol zvlášť. Střední škola 
obdrží 60% normativu na žáky ve školách, oborech a školských službách zapsaných ve školském 
rejstříku, který stanoví ministerstvo nejpozději do 31. ledna příslušného roku. Mezi krajským 
úřadem a právnickou osobou se může uzavřít smlouva o zvýšení dotace. Musí však splnit 
následující podmínky stanovené v zákoně: 
 
              a) Dostává základní dotaci (60%), 
              b) má poslední výsledky hodnocení ČŠI alespoň průměrné a v posledním  
                   protokolu o kontrole ČŠI nebylo zjištěno závažné porušení platných  
                   právních předpisů, 
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              c) zaváže se k vynaložení celého svého zisku za příslušný kalendářní rok  
                   na vzdělávání a školské služby. 

 
Střední škole se tak může zvýšit normativ na 90 %. V současné době Sdružení soukromých škol 
Čech, Moravy a Slezska vyvíjí tlak na srovnání podmínek škol státních se soukromými. 
Prokazatelně 10% školného je nutno vynaložit na základní výdaje provozu školy. Představa 
MŠMT, že školné tvoří pouze nadstandard, je tedy mylná.  

 
Naše škola kromě prvního roku za celou dobu své existence dosahuje nejvyššího možného 
normativu 90 %. 

 
Nadstandard je u nás tvořen: 

● Zvýšenou péčí o žáka v podobě přístupu k jednotlivým žákům a jeho potřebám, 
● malým počtem žáků ve třídě podporující aktivní účast při hodinách, 
● velkým počtem dělených hodin odborné a jazykové výuky, 
● možnost bezplatných seminářů, 
● doučování, 
● smluvním zabezpečení slev při získávání jednotlivých certifikátů.  

 

 

16. 2 Přehled nákladů a výnosů za školní rok 2020/2021 
 

Výnosy 10,503.920,23 

dotace: 7,806.729,00 

 znak 33155 – na žáky 7,774.540,00 

⮚ MŠMT – RP MZ spádová škola 32.189,00 

školné 2,343.600,00 

ostatní hospodářská činnost 353.591,23 

Náklady 10,066.767,65 

mzdové náklady včetně pojistného 7,762.631,00 

náklady na provoz budovy: 1,360.261,00 

⮚ nájemné 993.075,00 

⮚ plyn 196.644,00 

⮚ vodné, stočné 67.507,00 

⮚ elektrická energie 103.035,0 

ostatní provozní náklady 943.875,65 

Hospodářský výsledek školního roku 

Zisk 437.152,58 



Výroční zpráva o činnost školy za školní rok 2020 - 2021 
Soukromé střední školy podnikatelské – ALTMAN, s.r.o. 

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín 

 

Strana 18 (celkem 25) 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

17 Informační a komunikační technika (ICT) 

 

17. 1 Stav informační a komunikační techniky (ICT)  
   
Protože učitelé ve větší míře používají při výuce počítače a vlastní vytvořené prezentace, jsou 
veškeré učebny vybaveny dataprojektorem a promítacím plátnem. Ve dvou učebnách je instalována 
i interaktivní tabule. Ve školním roce 2019/2020 škola vybavila všechny učitelé novými notebooky 
a vizualizérem. 

17. 2 Programové vybavení 
 
Veškeré programové vybavení je používáno za dodržování autorských zákonů a licenčních 
ujednání v souladu s usnesením vlády č. 624 ze dne 20. června 2001 o pravidlech, zásadách a 
způsobu zabezpečování kontroly užívání počítačových programů. 
 

Užití programů ve výuce 

Předmět Používaný software 

administrativa 
Microsoft Word 

Psaní 10 prsty 

reklama 

Microsoft Word 

Microsoft PowerPoint 

Microsoft FrontPage 

výpočetní technika 

Microsoft Word 

Microsoft PowerPoint 

Microsoft FrontPage 

Microsoft Excel 

Microsoft Windows 

účetnictví na PC 

Premier 

Bankovní gramotnost 

Poznej svoje peníze 

Testy účetních znalostí 

cestovní ruch 

Microsoft PowerPoint 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

ekonomika 
Microsoft Word 

Microsoft Excel 

právo 

ASPI 

Vzory pracovněprávních 

písemností 

Pořízené licence (všechny PC) 
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Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 

Microsoft Office 2013 

Windows server 2003 

AVG 7.5multi 

Premier (účetní program) 

Psaní 10 prsty 

Testy účetních znalostí 

skolaonline.cz (školní matrika, tisk vysvědčení) 

 

18 Specifická primární prevence rizikových jevů 

 
Plán činnosti prevence rizikových jevů na Soukromé střední škole podnikatelské – ALTMAN, s. 

r. o. v Jičíně součástí dokumentu Specifika pedagogické práce. Tento plán vychází především ze 

základního poslání školského zařízení ve vztahu k výchově a preventivního působení na žáky. Při 

sestavování příslušného plánu je nutno vycházet z kladných zkušeností a poznatků předešlého 

roku. Dále je vždy reagováno na bezprostřední vývoj rizikových jevů a na vznik konkrétních 

rizikových jevů v průběhu školního roku. 

 

Podstatnou část prevence rizikových jevů je tvořena školními edukačními hodinami. Tyto hodiny 

jsou zpravidla 1x měsíčně a jsou zaměřeny na začleňování žáků s určitým problémem do třídního 

kolektivu. 

 

Prevence je cílena především na žáky prvních ročníků denního čtyřletého a denního nástavbového 

studia. Při preventivní činnosti se škola opírá o zjištěné poznatky, doporučení a o spolupráci 

s orgány státní správy (Policie ČR, Městská policie Jičín, orgány územní samosprávy) a 

s Pedagogicko-psychologickou poradnou. 

 

18. 1 Cíl preventivních aktivit 
 

●  Tvorba třídního kolektivu, seznámení s novým prostředím školy, seznámení 

   s pedagogickým sborem školy, řádem a chodem školy, stylem a organizací výuky. 

 

●  Uskutečnění preventivních přednášek a besed týkající se témat: 

-  Záškoláctví, šikany, rasizmus, vandalizmu, xenofobií, domácího násilí,    

  ohrožení mravní výchovy mládeže, 

-  užívání návykových látek (tabák, alkohol a psychotropní látky), 

-  onemocnění HIV / AIDS, dalších infekčních onemocnění související    

                s užíváním návykových látek a vedení nezdravého způsobu života, 

-  vznik a závislost na patologickém hráčství (gambling) a netolismus  

   (virtuální drogy). 

 

●  Seznámení a praktické poskytnutí první pomoci, stanovení zásady zdravého životního 

   stylu. 
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●  Seznámení se základními otázkami trestně-právních vztahů: 

-  Právní subjektivita, způsobilost k právním úkonům, 

-  vymezení pojmu přestupek, trestný čin a jejich skutková podstata. 

 

●  Kolektivní hry a aktivity rozvíjející komunikaci studentů, formování jejich osobnosti  

   formou psychologických her a sportovních aktivit. 

 

 

18. 2 Preventivní akce 
  
 

Název preventivní akce Účastníci 

Trestná činnost na sociálních sítích všichni studenti 

Počítačová kriminalita, autorské právo všichni studenti 

Šikana ve školním kolektivu všichni studenti 

Dopravní předpisy všichni studenti 

Požívání návykových látek všichni studenti 

 
 

18. 3 Sociální gramotnost 
 

I v letošním školním roce jsme věnovali zvýšenou pozornost sociální gramotnosti, která by měla 
být naprosto přirozená. Bohužel v dnešní uspěchané době je třeba jí napomoci. Naším cílem je 
podpora rozvoje sociálních a společenských návyků a postojů. Do vzdělávací práce jsou a budou 
zařazovány činnosti podporující sebeuvědomování, sebeovládání, kooperaci ve skupině, 
participaci na společném úkolu, respektování pravidel a navazování sociálních kontaktů. Žáky 
cíleně vedeme k tomu, aby respektovali předem domluvená pravidla, dokázali se ovládnout a 
elementárně regulovat své chování, dokázali spolupracovat a uplatňovat společenská pravidla ve 
styku s dospělými i dětmi, dokázat vyjednávat, kooperovat, dohodnout se, ustoupit a prosadit 
vhodně svůj názor. 

 
 Současně se sociální gramotností se snažíme rozvíjet i existenciální gramotnost, která v dnešní 
době je neméně podstatná. Snažíme se tedy o rozvíjení schopnosti klást si základní otázky smyslu 
a hodnoty lidské existence, hledat řešení, akceptovat toleranci, umět plánovat svůj život, nalézat 
vztah k okolí, budovat osobní a společenskou odpovědnost. 

 
Tyto gramotnosti se dají rozvíjet v mnoha předmětech, především v občanské nauce, základech 
přírodních věd, právu, ve výuce jazyků či ekonomice. Jako základním prostředkem jsou hrané 
scénky či navození příslušné situace vyučujícími.  
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18. 3 Mediální gramotnost 
 

 

Při vyhodnocování samostatných žákovských projektů byly dlouhodobě sledovány jako základní 
informační kanály mediální sítě, ve kterých se žáci pohybují jako „ryby ve vodě“. Ovšem jsou také 
vystaveni různým dezinformacím, kterým jsou schopni věřit. Proto jsme v letošním školním roce 
zaměřili svou vzdělávací činnost také na průpravu pro mediální gramotnost. Kritické myšlení a 
používání oficiálních stránek s aktuálními údaji je stěžejním kamenem pro úspěšné používání 
jednotlivých dat. 

 
Ve spojení s mediální gramotností jsou též další témata – kyberšikana, facebook, twitter a další. 
Žáci jsou během výuky neustále poučování o internetové bezpečnosti. 

 

19 Kariérové poradenství  
 
Dle dlouhodobých průzkumů se každý druhý absolvent střední či vysoké školy v ČR do třech let 
po ukončení studia živí profesí zcela odlišnou od studovaného oboru a každý čtvrtý se ocitá v 
evidenci úřadů práce, což vede k neefektivnímu vynakládání finančních prostředků ze státního či 
rodinného rozpočtu. Přesto je v řadě škol kariérové poradenství zcela formální, založené jen na 
mapování zájmů žáků a studentů, bez vazby na situaci na trhu práce. Odpovědnost za výběr vhodné 
školy je ponechána na rodičích, kamarádech a odkládána do budoucna. Jsme přesvědčeni, že 
prevence chybného výběru školy či povolání je lepší než následné přeškolování, rekvalifikace či 
dlouhodobá nezaměstnanost. Proto jsme se zapojili do systému comdi – profesní diagnostika. 
V maturitním ročníku se žáci zúčastňují této počítačové pracovní a profesní diagnostiky. Výsledek 
vyhotovených testů žákům odhalí jejich vlohy pro jednotlivá povolání. 
 

 

19. 1 Pracovní a studijní úspěchy žáků 
 
U současných absolventů sledujeme trend se úplně osamostatnit a stát se plnohodnotným občanem 
přispívajícím k rozvoji naší společnosti. Jejich základním cílem je uplatnění na trhu práce. 
Samozřejmě si ale uvědomují, že samotná maturitní zkouška pro život nestačí a naprostou nutností 
je učit se dál. Proto převážná většina studuje dálkovou formou studia na vysokých či vyšších 
odborných školách. 

 
Dále nesmíme opomenout, že naši absolventi nemají problémy s nalezením vhodného pracovního 
uplatnění, což dokazuje i fakt, že firmy z blízkého okolí, ale i cestovní agentury z Prahy se samy u 
nás poptávají po vhodných kandidátech na volné pracovní místo. 
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20 Práce se žáky se specifickými potřebami 

 
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním či sociálním 
znevýhodněním, samostatnou skupinou jsou nadaní žáci. 

 
Základem této práce je spolupráce školy, poradenského zařízení a rodičů či jiných zákonných 
zástupců žáka.  

  

 

21 Schválení výroční zprávy        

     

21. 1 Školská rada 
 

Dne 27. 9. 2021 se sešla Školská rada za účelem seznámení se s obsahem výroční zprávy za školní 
rok 2020/2021. Rada zprávu schválila. 

 
Za Školskou radu: Mgr. Ladislav Spousta, v. r.                             

 
……..………………………… 

 

21. 2 Pedagogická rada 
 

Dne 27. 9. 2021 se sešla pedagogická rada za účelem seznámení se s obsahem výroční zprávy za 
školní rok 2020/2021.  

 
Za pedagogickou radu: RNDr. Lenka Císařová, v. r. 

 
 

………….…………………… 
 

21. 3  Valná hromada 
 

Dne 27. 9. 2021 se sešla valná hromada za účelem seznámení se s obsahem výroční zprávy za 
školní rok 2020/2021. Valná hromada zprávu schválila. 

 
Za valnou hromadu: Mgr. Renata Motyčková, jednatelka, v. r. 

 
 

………………………………... 
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22 Údaje o zpracování zprávy 
 

Zpráva byla zpracována v souladu s Vyhláškou 15/2005 Sb., částí třetí – Výroční zpráva o činnosti 
školy, § 7. 

 
Zpráva byla vyhotovena ve třech vyhotoveních dne 27. 9. 2021, z nichž jedno obdrží Odbor 
školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a dvě Soukromá střední škola podnikatelská – 
ALTMAN, s. r. o., Na Tobolce 389, 506 01 Jičín. Zpráva bude zveřejněna na webových stránkách 
školy a uložena v ředitelně. 

 
 

Zprávu zpracovala: RNDr. Lenka Císařová, zástupkyně ředitelky, v. r. 
 
 

……………………………. 
 

 
Zprávu schválila: Mgr. Renata Motyčková, ředitelka školy, v. r. 

 
 

……………………………. 
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