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

 

 

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 
(veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně 

po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) 

I. Základní údaje o škole, školském zařízení 

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2011 

Střední škola automobilní a informatiky 

2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon 

 

ředitel:   Ing. Milan Vorel,     milan.vorel@skolahostivar.cz, 242 456 102 

stat. zástupce:   Mgr. Josef Mareš,  josef.mares@skolahostivar.cz, 242 456 106 

 

3. Webové stránky právnické osoby (současná adresa) 

www.skolahostivar.cz 

4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita 
(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) 
 
Střední škola   IZO: 000 497 070  1600 žáků 
Domov mládeže   IZO: 110 019 709      56 lůžek 
Školní jídelna   IZO: 110 019 717  neuvádí se 
Školní jídelna - výdejna  IZO: 150 073 704  neuvádí se 
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5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje 
a jsou zařazeny ve školském rejstříku             

škola kód název oboru / vzdělávacího programu 

cílová 
kapacita 
oboru / 

programu 

poznámka 
(uveďte, pokud obor 
nebyl vyučován, je 

dobíhající, atd.) 

SOŠ A SOU  18-20-M/01 Informační technologie 360  

Od 1. 4. 2011 SŠAI 26-47-M/003 Informační technologie 360 dobíhající 

Praha 10, Weilova 4 64-41-L/51 Podnikání 120  

 64-41-L/524 Podnikání 120 dobíhající 

 37-41-L/503 Dopravní provoz 90  

 39-41-L/01 Autotronik 240  

 39-41-L/001 Autotronik 240 dobíhající 

 23-68-H/01 
Mechanik opravář motorových 

vozidel 
460  

 23-55-H/02 Karosář 90  

 
23-55-H/002 

 
Klempíř – strojírenská výroba 90 dobíhající 

 23-61-H/001 Lakýrník 30 dobíhající 

 23-61-H/01 Autolakýrník 45  

 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 240  

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2009/2010: 
a) nové obory / programy 
23-55-H/02 Karosář 
23-61-H/01 Autolakýrník 
64-41-L/51 Podnikání (dálková forma vzdělávání) 
37-42-L/51 Logistické a finanční služby (dálková forma vzdělávání) 
 
b) zrušené obory / programy 
37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy 

7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): 

a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku 

Adresa vlastník objektu výše pronájmu 

102 00 Praha 10, Weilova 1270/4 vlastní objekt  

142 00 Praha 4 - Libuš, Dobronická 
7/1216 

vlastní objekt  

468 61 Desná III, okr. Jablonec n/ n. 
Nyčovy domky 105 

vlastní objekt  

101 00 Praha 10, U Plynárny 
99/1290 

vlastní objekt  

100 31 Praha 10, Průběžná 
76/2397 

ABO servis, s.r.o., U 
drůbežárny 164, Praha 4 

78 447- Kč měsíčně 
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102 00  Praha 10, Weilova 6 
NÚOV, Weilova 6, Praha 

10 
57.054,- měsíčně 

b) jiná 

Adresa vlastník objektu výše pronájmu 

23 autoservisů (25 pracovišť) na 
území hl. m. Prahy -  umístěno  
celkem  114 žáků II., III. a IV. 
ročníků 

Příslušné servisy, popř. 
obec  

0 

8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby 

 Škola je po materiální a technické stránce velmi dobře vybavena. Disponujeme 5 
multimediálními učebnami vybavenými interaktivními tabulemi a 6 počítačovými učebnami, 
odbornými auto učebnami, elektrolaboratoří, školní knihovnou a dalšími pomůckami. Budova školy je 
vybavena rychlou strukturovanou datovou a telefonní sítí - 500 přípojek do všech místností s rychlostí 
100 Mbps, 7 serverů připojených 1Gbps sítí. Připojení na Internet rychlostí 10Mbps realizováno 
optickým kabelem. Síť je postavena nejmodernějšími prostředky na trhu, což se prokazuje její 
funkčností a kvalitou. 

Škola dostala nové zateplení, fasádu a okna. 

Pracoviště praktického vyučování je vybaveno powertestrem pro digitální měření aut, digitálním 
měřičem geometrie vozidel, válcovou zkušebnou brzd, vyvažovačkou kol a celou řadou drobnějších 
diagnostických zařízení, přípravků a nářadí. 

Pro žáky jsou zřízeny 2 posilovny pro 15 současně cvičících. Domácí kino - věž z komponent Denon 
s Dolby ProLogic prostorovým zvukem a televizí s 80cm úhlopříčkou. Budova školy a odloučených 
pracovišť prochází každý rok inovací – stavební rekonstrukce, oprava podhledů, učeben a doplňování 
vybavení školy a mnoho dalších vylepšení školu stále čeká. 

Vybrané prostory školy jsou pokryty bezdrátovou sítí eduroam 

 
6 odborných učeben ICT 

 

 
Elektrolaboratoř 
3 odborné učebny auto  
Školní jídelna, Tělocvična, Posilovna 
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Multifunkční sportovní hřiště 

 

 

Školní knihovna a studovna pro žáky s beletrií, odbor. Literaturou a časopisy včetně pevného 
připojení k Internetu 

 
Výuka odborného výcviku probíhá na 3 odloučených pracovištích 

 
 

� Nově vybudované, špičkově vybavené dílenské provozy, šatny a sociální zařízení s klimatizací. 

� Zajišťujeme odborný výcvik oborů autotronik, automechanik, autoklempíř, autoelektrikář, 
autolakýrník. 

� Výuka probíhá jednak jako cvičná práce, ale také jako produktivní přímo na zakázkách. 

� Každý žák je vybaven jednotnými základními pracovními pomůckami a pracovním oděvem. 

 

Další služby zákazníkům 

 
� Prodej osobních automobilů zn. Škoda 

� Měření výkonu motoru na válcové výkonové zkušebně 

� Testy brzd na válcové zkušebně 

� Emisní testy a seřízení benzinových a naftových motorů přístroji BOSCH 

� Měření geometrie 

� Bezdemontážní testy tlumičů pérování 

� Pneuservis včetně pneumatik 

� Výměny olejů (SHELL) 

� Autoklempířské práce 
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� Autolakýrnické práce 

� Opravy a servis osobních vozidel s 50% slevou 

� Široká nabídka autodoplňků 

 

9.  Školská rada - datum ustanovení, seznam členů 

Školská rada zahájila svou činnost 22. 10. 2008. 

Jméno Jmenován/volen  

Ing. Boušová Dana (místopředsedkyně) Zástupce pedagog.  pracovníků 

Ivan Chvátal Zástupce pedagog.  pracovníků 

Luděk Minařík (předseda) Zástupce nezletilých žáků 

PhDr. Marcela Štiková 

Zástupce zřizovatele 
Předsedkyně výboru pro výchovu a 
zdělávání ZMČ 

Šimon Janů Zástupce zletilých žáků 

Ing. Petr Třeštík  
Zástupce zřizovatele 
Radní MČ Prahy 15 

II. Pracovníci právnické osoby 

1. Pedagogičtí pracovníci 
(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 

a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 
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SŠAI Praha 10, Weilova 4 4 4 79 72,1 4 1,4 83 73,5 

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

škola počet pedagogických pracovníků 
celkem % z celkového počtu 

ped. pracovníků 

SŠAI Praha 10, Weilova 4 
kvalifikovaných 61 73,49 

nekvalifikovaných 22 26,51 
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c) další vzdělávání pedagogických pracovníků 

  počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 2 Angličtina 2 IH Akcent JŠ 

kurz 1 Překladatelský kurz 1 JŠ 

semináře 1 Digitální fotografie 1 GOPAS 

semináře 7 Státní maturita-hodnotitel 7 CERMAT 

semináře 1 Státní maturita-komisař 3 CERMAT 

semináře 1 ECDL - školitel 1 ECDL 

semináře 1 Mikroprocesory 1 ČVUT FEL 

semináře 1 Společenské vědy 1 Člověk v tísni 

semináře 1 Projekt Šance - veř. Sbírky 1 Projekt Šance 

kurz 1 Kurz lyžování a první pomoci 1 FTVS a ČČK 

semináře 3 Nová maturita 3 CISCOM 

semináře 1 
Komunikace s os. ze zdrav. 

Postižením 
1 VŠ České Budějovice 

semináře 1 Učitelství jako profese 1 Descartes 

kurz 1 Autolakýrník 1 Interaction 

semináře 4 Prevence syndromu vyhoření 4 Descartes 

semináře 1 Školní matiuritní komisař 1 NIDV 

semináře 1 Maturitní zadavatel 1 NIDV 

semináře 1 Konverzace v AJ 1 Lite school 

semináře 2 Autoevaluace management 2 NIDV 

semináře 1 Francouzský jazyk 1 Francouzský institut 

semináře 1 Autoelektronika 1 ACI, BOSCH, ŠKODA 

semináře 1 Seminář k informatice 1 Microsoft 

semináře 3 Alternativní metody ve vzdělávání 3 program EU 

semináře 1 AUTOCAD 1 Computer Agency 

semináře 2 ECDL  2 škol. Akredit. Středisko ECDL 

semináře 2 Práce s interaktivní tabulí 2 Descartes 

kurz 1 Zdravotní kurz 1 ČSČK 

semináře 1 
Výukové metody ve vyuč. 

Odborných předmětů 
1 NIDV 

semináře 1 Bezpečně v kyberprostoru 1 NIDV 

semináře 1 Činnostní matematika 1 MŠMT 

semináře 1 Management 1 DVPP Tvořivá škola 

semináře 2 Právní minimum pro ped SŠ 2 VOŠSP 
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kurz 1 PC kurz, tvorba www 1 Attavena 

semináře 1 Komunkační dovednosti 1 AHA PR AGENCY 

semináře 2 Agresivita a šikana 2 MŠMT 

semináře 1 Teaching australian studies 1 Metropolitan University 

semináře 1 Počítačové sítě 1 Descartes 

semináře 1 Základy finanční matematiky 1 Descartes 

semináře 1 CCNA Exploration, Discovery 1 CISCO Akademie 

semináře 1 Cisco - IT Essentials 1 SŠAK HK 

semináře 1 Letní škola učitelů informatiky 1 MFF UK 

semináře 1 
Cesta ke kvalitě - autoevaluace 

školy 
1 ŠKODA,BOSCH, SCANIA 

semináře 1 Autodesk Academia fórum 1 C-Agency 

semináře 1 CAD fórum 1 XANADU a.s. 

doplňkové pedagogické studium 1 Učitelství praktického vyučování 3 ČZU 

DPS 3 
Učitelství odborných předmětů, 

vychovatelství 
3 PedFUK, MF UJEP 

školský management     

Zvyšování kvalifikace 1 Získání MZ 3 SŠAI, Praha 10 

jiné (uvést jaké) 28 

Tvorba a pilotní ověření systému 
dalšího vzdělávání ped. pracovníků 

ve zdravotně sociální oblasti 
 

55 Projekt v rámci SZŠ Ruská 

jiné 1 Andragogika 1 UJAK 

jiné 2 Ochrana ŽP, Strojír. technologie 2 UJEP FŽP 

jiné 1 Systémové inženýrství 1 FIM Univ. Hradec Králové 

jiné 1 Architektura 1 ČVUT FA 

     

d) jazykové vzdělávání a jeho podpora 

počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 

z toho 

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 5 

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 5 

rodilý mluvčí 1 

2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) 

a) počty osob 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

77 47,5 
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b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 počet zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře     

kurzy     

jiné (uvést jaké) 
VŠ 

3 Bc., Mgr. studium 3 UJAK,B.I.B.S, PedF UK 

jiné (uvést jaké) 
školení 

1 Spis. služba 3 Archiv hl. m. Prahy 

III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ) 
(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 

1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů 

a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 

škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů 

SŠAI Praha 10, Weilova 4 34 851 

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: 
(údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) 

- přerušili vzdělávání:                               18 
- nastoupili po přerušení vzdělávání:       4 
- sami ukončili vzdělávání:                       69 
- vyloučeni ze školy:                                   0 
- nepostoupili do vyššího ročníku:        42  z toho nebylo povoleno opakování: 5 
- přestoupili z jiné školy:                           4 
- přestoupili na jinou školu:                    10 
- jiný důvod změny (uveďte jaký):         22  (výzva před zanecháním vzdělávání) 

 

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

škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů 

SŠAI Praha 10, Weilova 4 3 59 

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: 
(údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) 

- přerušili vzdělávání:                            9 
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 2 
- sami ukončili vzdělávání:                   2 
- vyloučeni ze školy:                              0 
- nepostoupili do vyššího ročníku:    15  z toho nebylo povoleno opakování: 
- přestoupili z jiné školy:                      0 
- přestoupili na jinou školu:                 0 
- jiný důvod změny (uveďte jaký):      5  (výzva před zanecháním vzdělávání) 
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2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) 

a) denní vzdělávání 

škola 
průměrný počet 
žáků / studentů 

na třídu / skupinu 

průměrný počet 
žáků / studentů 

na učitele 

SŠAI  Praha 10, Weilova 4 25,03 15,69 

 

b) vzdělávání při zaměstnání 

škola 
průměrný počet 
žáků / studentů 

na třídu / skupinu 

průměrný počet 
žáků / studentů 

na učitele 

SŠAI Praha 10, Weilova 4 19,67 15,65 

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

škola kr
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SŠAI Praha 10, 
 Weilova 4 

počet 
žáků/studentů 

celkem 
4 3 4 5 5 4 6 2 5 2 252 5 1 298 

z toho 
nově přijatí 

2 2 1 3 5 1 5 1 1 2 87 4 1 115 

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

a) denní vzdělávání 

škola SŠAI Praha 10, Weilova 4 

z celkového počtu žáků / studentů: 

prospělo s vyznamenáním 11 

neprospělo 46 

opakovalo ročník 26 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 633 

tj. % z celkového počtu žáků/studentů 86,4 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 90,7 

z toho neomluvených 

4,1 
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b) vzdělávání při zaměstnání 

škola SŠAI Praha 10, Weilova 4 

z celkového počtu žáků / studentů: 

prospělo s vyznamenáním 0 

neprospělo 3 

opakovalo ročník 5 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 17 

tj. % z celkového počtu žáků/studentů 50 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 72,8 

z toho neomluvených 0 

5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií 

škola 
 
 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

denní 
vzdělávání 

vzdělávání 
při zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 67 0 

z toho konali zkoušku opakovaně 1 0 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 12 0 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 11 0 

prospěl 56 0 

neprospěl 0 0 

 

škola 
 

SŠAI Praha 10, Weilova 4 

MATURITNÍ  ZKOUŠKY 

denní 
vzdělávání 

vzdělávání 
při zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 105 6 

z toho konali zkoušku opakovaně 31 1 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 9 1 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 2 0 

prospěl 95 5 

neprospěl 8 1 
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6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2011/2012 

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

skupina oborů vzdělání, 
kód, název 

SŠAI Praha 10, Weilova 4 

P
ři

jím
ac

í ř
íz

en
í p

ro
 š

ko
ln

í r
o

k 
20

1
1

/2
0

1
2 

(d
en

n
í v

zd
ěl

áv
án

í)
 

počet přihlášek celkem  669 

počet kol přijímacího řízení celkem 3 

počet přijatých celkem 593 

z toho v 1. kole 539 

z toho ve 2. kole 22 

z toho v dalších kolech 32 

z toho na odvolání 15 

počet nepřijatých celkem 76 

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)                       0 

obor: x 0 

obor: x 0 

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2011/2012 34 

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

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

Škola má dobré zkušenosti s výukou cizinců (začleněni do kolektivu třídy). 
Většina cizinců je adaptabilní, snaživá a přizpůsobivá.  
Jejich výsledky jsou srovnatelné s výsledky vzdělávání českých žáků. 

       

Azerbajdžán                    1 

Rusko 2 

Slovensko  3 

Srbsko 1 

Vietnam   4 

Mongolsko  1 

Bělorusko  1 

Kazachstán 2 

Ukrajina 12 

Arménie  1 

Nepál 1 

  

Celkem cizinců  29 
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8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 

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

Speciální třídy nemáme – v případě potřeby postupujeme podle individuálního vzdělávacího 
plánu (viz. Zákon 561/2004 – školský zákon) 

 

9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů 

Jsou ve škole nadaní žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými formami je 
zabezpečeno vzdělávání nadaných žáků a studentů. 

Mimořádně nadané žáky, kterým bychom věnovali mimořádnou péči, v současné době na škole 
nemáme. 
U přijetí žáků, kteří mají již ukončené střední vzdělání v jiném oboru, umožňujeme nástup do 
vyššího (druhého) ročníku a uznání předchozího studia. 

Předpokladem je vykonání případných rozdílových zkoušek za předchozí ročníky. 

10.  Ověřování výsledků vzdělávání 

Maturita nanečisto – podzimní termín 

Státní maturitní zkouška – předměty: Anglický jazyk, Německý jazyk, Matematika 

11. Školní vzdělávací programy 

Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. 

Od 1. 9. 2011 – zahájena výuka podle RVP, resp. ŠVP 

  64-41—L/51    Podnikání (dálková forma studia) 

 Od 1. 9. 2010 – probíhá výuka podle ŠVP 

  37-41-M/01    Provoz a ekonomika dopravy 

  23-55-H/02 Karosář 

  23-61-H/01 Autolakýrník 

Od 1. 9. 2009 – probíhá výuka podle ŠVP: 

 18-20-M/01  Informační technologie 

  64-41-L/51  Podnikání  

         39-41-L/01 Autotronik     

Od 1. 9. 2008 – probíhá výuka podle ŠVP:  

        23-68- H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 

12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Kolika jazykům se žáci učí, cizí jazyky podle četnosti výuky, jak školy motivují žáky k výuce cizích 
jazyků, apod. 

Na škole jsou vyučovány 3 cizí jazyky: Anglický jazyk, Německý jazyk a Ruský jazyk 
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Škola je zapojena do Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky  

v oboru 18-20 M/01 Informační technologie – výuka rodilým mluvčím. 

13. Vzdělávací programy VOŠ 

Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ. 

Nemáme. 

IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) 

1. Domovy mládeže (samostatné i při školách) 

a) Vybavení domova mládeže (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) 

 počet 

Počet ložnic celkem 28 

v tom 

1 až 3 lůžkových 28 

4 až 6 lůžkových 0 

7 až 10 lůžkových 0 

11 a více lůžkových 0 

Společenské místnosti a klubovny  1 

 

c) Počty ubytovaných žáků podle typu školy (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) 

typ školy 
počet 

ubytovaných 

z toho ze škol 
zřizovaných HMP 

základní (vč. speciálních) 0 0 

gymnázium 0 0 

SOŠ 39 39 

konzervatoř 1 1 

SOU, OU a U 4 4 

speciální a praktické SŠ 0  

VOŠ 1 1 

jiné (specifikujte) 0  

celkem 45  
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c) Naplněnost domovů mládeže 

počet ubytovaných ve škol. roce 2010/2011 kapacita naplněnost v % 

45 52 86,5 

 

 
  

d) Žádosti o ubytování v domově mládeže 

- počet žádostí celkem      45 
- z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno  0 
- nejčastější důvody nevyhovění žádosti 

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

Důvody – ukončení studia     3 

 

f) Další údaje o ubytovaných 

Nejsou 

g) Využití Domovů mládeže v době školních prázdnin 

Mimo provoz 

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

1. Výchovné a kariérní poradenství 

Na škole působí školní psycholožka Mgr. Lenka Novotná z PPP, která pravidelně 1x měsíčně 
dochází do školy. Žákům kromě konzultací nabízí testování SPU a učebních stylů především pro 
1. Ročníky, dále kariérní testy před ukončením studia. Škola má využívanou schránku důvěry, 
umístěnou na stránkách školy. Rodiče a žáci si mohou vybrat, s kým chtějí svůj problém 
konzultovat. Jsou to výchovné poradkyně – Mgr. Dologhová, Marešová, školní metodik 
prevence- sociálně patologických jevů – Ing. Menčíková a psycholog z PPP - Novotná.  

       Kariérní poradenství: 

Škola spolupracuje s Úřadem práce hl. m. Prahy – Odborem poradenství a zprostředkování. 
Studenti 4. ročníků studijních oborů a žáci 3. ročníků učebních oborů navštěvují toto středisko, 
chodí na besedy o volbě povolání a studia na vysoké škole. 

Nejčastější výchovné problémy: 

1. Zameškané neomluvené hodiny – vysoké absence 
2. Slabý prospěch, vyplývající z častých absencí 
3. Výjimečně hrubost a násilí mezi studenty, vandalismus, šikanu. 
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2. Prevence sociálně patologických jevů 

Škola má pro prevenci sociálně patologických jevů vypracovaný Minimální preventivní program, 
jehož součástí jsou pravidelné besedy, tematicky zaměřené pro každý ročník. Na besedách 
spolupracujeme s Muzeem Policie ČR: 

1. ročníky:  Prevence kriminality 

2. ročníky:  Sociálně patologické jevy  

3. ročníky:  Internetová kriminalita, Besedy pro začínající řidiče 

K prevenci také slouží schránka důvěry na stránkách školy. 

3. Ekologická výchova a environmentální výchova 

Jako součást ŠVP je vyučována nejen jako samostatný předmět, ale prolíná různými předměty 
jako průřezové téma Člověk a životní prostředí. Na škole jsou rozmístěny kontejnery na 
recyklovaný odpad, součástí výuky na odborném výcviku je i ekologické nakládání s provozními 
kapalinami. Pracoviště jsou vybavena moderními ekologickými stroji. Škola spolupracuje 
s ekologickými organizacemi – Brontosaurus, Tereza, jejichž členy zve na besedy. 

4. Multikulturní výchova 

Při multikulturní výchově škola spolupracuje s neziskovými organizacemi a chodí na pravidelné 
besedy např. do Divadla U hasičů. Besedy probíhají také v rámci výuky Základy společenských 
věd, přímo v budově školy, např.  přednášejí členové OS Baobab. 

5. Výchova k udržitelnému rozvoji 

Škola v rámci grantu vytvořila výukový program „Trvale udržitelný rozvoj v automobilovém 
průmyslu“, který je určen především pro žáky učebních oborů a pro studenty učebního oboru s 
maturitou autotronik. Tento výukový program je zařazen do výuky v předmětu ZPV (respektive – 
Ekologické a biologické vzdělávání) 

6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 

Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. 

 
 

typ akce místo 
počet 

účastníků 
úspěšnost 

LVK žáků 1. ročníků 
 
LVK výběrový, zahraniční Francie  
 
LSHK výběrový, zahraniční  
 
 
 

Desná v Jizerských 
horách 
 
Risoul 
 
Itálie – San Francisco 
 
 
 
 

96 
 
6 
 
36 
 
 
 
 

 
Dobrá 
 
Dobrá 
 
Velmi dobrá 
 
 

 
 



 
16

7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a 
zaměření a počty žáků. 

název místo konání účastníci umístění 

Graphic Wizard Praha SOŠ a SOU  8 
Zvláštní 
cena 2x  

Sollertia Praha SOŠ a SOU 2 1. 

ALJ ČR (Autolakýrník) Praha SOŠ a SOU 1 1. 

ITJ ČR 
(Inform.technolog) Praha SOŠ a SOU 4 1.a 4. 

 
Besedy, vzdělávací pásma, exkurze, kulturní a sportovní aktivity 
NÁZEV 

  
účast 

  
TYP AKCE 

 Jaderná elektrárna Temelín   I4.C, I3.B     exkurze 

Srdíčkový den   vybrané třídy   OS Život dětem 

Lidice 
 

  všechny ročníky   filmové představení 

Sekty, závislosti   I2.A, I2.B     přednáška 

Volba povolání   I4.A,I4.B,I4.C,T4.A,T4.B profesní beseda 

Sex, AIDS a vztahy   T2.A     přednáška 

Švandovo divadlo   I2.A, T1.A 
 

  den otevřených dveří 

Setkání s pedagody-div.Rokoko       přednáška, představení 

Magická noc-Srdce pro děti   
 

  charitativní akce 

Malé vinohr.divadlo - Revizor I3.A,I3.B     představení 

Viktor K. aneb čes. Národ neskoná T3.A,T3.B 
 

  představení Rokoko 

Projekt Comenius             

Projekt Šance     
 

  charitativní program 

Klub mladých diváků:           

D. na Fidl. A je to v pytli studenti IT ročníků   divadlo   

D. pod Palm. Ještě jednou, pane 
profesore studenti IT ročníků   divadlo   

Hybernia Dracula   studenti IT ročníků   divadlo   

D. v Dlouhé - Macbeth studenti IT ročníků   divadlo   

Ypsilonka - Drama v kostce studenti IT ročníků   divadlo   

Vinohradské d. - Na flámu studenti IT ročníků   divadlo   

Národní divadlo - Cyrano studenti IT ročníků   divadlo   

Světluška- prodej drobných předmětů vybrané třídy   nadační fond ČR 
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8. Soutěže  

Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a 
mezinárodní úrovni) 

název místo konání účastníci umístění 

ATJ ČR (Autotronik) Praha 1 3. 

AMJ Praha 
(Automechanik) Praha 2 5.a 6. 

Mezin. Sport 4utkání N.Zámky, SK 25 2. 

Automobileum ČR Sosnová 2 4. 

AKJ ČR (Karosář) Ústí n. Orlicí 2 4. 

AMJ Int 
Istanbul, 
Turecko 2 5. 

ČS autoopravář jun. Brno 1 5. 

ITJ int. (Infor.technolog) B.Bystrica, SK 2 2.a 8. 

9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů 

Litva + dalších 6 zemí 
LDV Leonardo - 
partnerství 2010-2012 24 mobilit 

Slovensko + další 2 
země 

LDV Leonardo - 
mobility 2010-2012 

3 výjezdy po 15 
účastnících 

10. Spolupráce právnické osoby s partnery 

Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj. 

Škoda Auto Mladá Boleslav 

Toyota, SAČR, Shell, ČESMAD, MČ P-15, … 

 a dále dle odkazu: 

 

http://www.skolahostivar.cz/113-partneri/ 
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11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou 

Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). 

typ vzdělávání zaměření 
počet 

účastníků 

určeno pro  

dospělé / žáky 

akreditace
MŠMT 

ano / ne 

odborný kurz 
Diagnostika a opravy emisních 
systémů vozidel 

62 
Dospělí pracovníci 

emisních stanic 
Ne 

 

pomaturitní specializační kurz Ne   Ne 

rekvalifikace Ne   Ne 

odborný kurz TOYOTA T-TEP 9 Studenti SOŠ a SOU Ne 

jiné (uvést jaké) Autoškola B, C 126 
Studenti SOŠ a SOU Ne 

 

DVPP 
Autoopravárenství – EPKV 
Škoda Auto-Bosch-Scania 

18 
Dospělí učitelé pro 
Region Praha 

ANO 

12. Další aktivity, prezentace 

Cesta ke kvalitě – CAF 

Řemeslo žije 

Sollertia 

13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin 

 

Vzdělávací a rekreační objekt DESNÁ v Jizerských horách: 

Zimní lyžařský výcvikový kurs žáků 

Letní cyklistický kurz žáků 

 Výjezdní zasedání zaměstnanců školy 

Letní rekreace zaměstnanců, případně cizích osob 

Zimní rekreace zaměstnanců 

Školní servis OP 4 – Auto Libuš: 

Emisní stanice – měření emisí osobních vozidel OP1,OP4 

Opravy vozidel 

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

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení. 

 

Druh inspekce, kontroly 
termín Výsledné hodnocení 

-----   

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení 

Druh inspekce, kontroly Termín, místo Výsledné hodnocení 

MHMP - Kontrola doplňkové činnosti, výnosů hl. činnosti, darů 
a dohod o pracích konaných mimo prac. poměr 

11. 10. 2010, budova 
školy Weilova 4,Praha 10 

 

Nebyly zjištěny nedostatky, organizace 
postupovala v souladu s platnou legislativou. 

Hygienická stanice hl. m. Prahy  2. 2. 2011 - ŠJ Poškozené smalt. nádobí, jinak bez závad. 

Hygienická stanice hl. m. Prahy 2. 2. 2011 – školní bufet Bez  závad. 

MHMP – kontrola veřejné finanční podpory na realizaci 
projektu Výuka administrace oper. systémů 

22. 3. 2011 
Poskytnutý grant byl využit v souladu 
s projektem, podmínky byly splněny. 

VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 

Vyúčtování výsledků hospodaření za rok 2010 – rozbor hospodaření  

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2010 v hlavní činnosti je roven nule. Je to způsobeno 
převodem finanční částky ve výši Kč 4 mil. z IF pro potřebu posílení provozních prostředků. Bez 
tohoto rozpočtového opatření by organizace vykazovala ztrátu cca ve výši Kč 4 mil. 

 V roce 2010 organizace čerpala finanční prostředky z RF v celkové výši Kč 3 948 tis. na nákup 
výukového SW, obnovu PC učeben a na posílení investičních akcí do fondu investic.   

Z IF byly financovány v celkové výši Kč 3 917 tis. převážně akce oprav a údržby školy (výměna 
oken, dveří, oprava střechy, výměna podlahových krytin v učebnách). Dále z této částky byly 
zakoupeny investice (vyvažovačka, zvedák, svařovací invektor, sada pro diagnostiku). Již zmíněné Kč 4 
mil. byly převedeny z IF na posílení provozních prostředků.  

V roce 2010 měla organizace schváleny projekty v celkové výši Kč 422 tis. 

Jedná se o: 

Projekt č. 2040 – Mladý informační technolog (IT junior)  Kč 132 tis. 

Projekt č. 3/1-028 – Angličtina pro automechaniky   Kč   50 tis. 

Projekt č. 3/1-029 – Bezpečnost na silnicích    Kč   70 tis. 

Projekt č. 3/1-034 – Technické vybavení lokálních sítí   Kč   70 tis. 

Projekt č. 3/1-036 – Výuka administrace operačních systémů  Kč 100 tis. 
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Projekty byly úspěšně profinancovány. 

Dalším zdrojem rozpočtu organizace jsou vlastní výnosy, které se skládají převážně z těchto 
činností v celkové výši Kč 6 105 tis.: 

      

1. tržby za produktivní práci žáků     Kč 2 451 tis. 
2. tržby za stravné žáků       Kč    868 tis. 
3. tržby za ostatní služby      Kč 2 786 tis. 

 

Čerpání účelových prostředků (UZ) 

Rozpočet  čerpáno 
UZ 33353   49 158 000  49 158 000 
UZ 33026          12 342         12 342 
UZ 00091   23 605 000  23 605 000 

UZ 00082          45 000         45 000 

 

Rozbor hospodaření doplňkové činnosti 

V hospodářské činnosti pro rok 2010 je zisk ve výši Kč 3 408 tis. Převážnou část výnosů tvoří 
tyto činnosti: 

Činnost pronájmů 

Činnost kurzy 

Činnost bistro 

Činnost ubytování 

Činnost školení emise 

Činnost obchodní přirážka 

Činnost měření emise 

Činnost zpracování mezd 

 

 Od 1. 1. 2010 se na doplňkové činnosti podílí 7,14 pracovníka. Náklady doplňkové činnosti 
jsou rozpočítány dle kalkulací (%).  

VIII. Další informace 

V případě potřeby uveďte další informace, které považujete za důležité. 

 

V Praze dne 6. 10. 2011 

        Ing. Milan Vorel 

        Ředitel SŠAI 
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Schváleno Radou školy  
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Příloha:  učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů 

 

Výroční zprávu zašlete na odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP, oddělení krajského 
a soukromého školství, nejpozději do 30. října 2011. 

Výroční zpráva musí být v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2004 Sb. a v souladu s § 168 zákona 
č. 561/2004 Sb. schválena školskou radou. Kopii dokumentu, kterým školská rada schválila výroční 
zprávu, k ní přiložte. 

 

§ 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

Výroční zpráva 

(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní 
rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje: 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které 
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto 
zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení, 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 
licence, 

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení, 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 

(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční 
zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy 
jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím". 
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Příloha "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím" školní rok 2010/2011 

 

 

1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 
 
Dat. a ČJ Obsah a vyřízení 
18. 1. 2011 
00080/2011 

Žádost o ekonomické informace. Žadatel vyzván k doplnění 
žádosti. Vzhledem k tomu, že nereagoval na výzvu, byla žádost 2. 
3. 2011 odložena. 

 
 

2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

 

počet ČJ 

1 SSAIP10 01779/2011 

2 SSAIP10 01763/2011 

3 SSAIP10 01762/2011 

4 SSAIP10 01746/2011 

5 SSAIP10 01739/2011 

6 SSAIP10 01729/2011 

7 SSAIP10 01723/2011 

8 SSAIP10 01718/2011 

9 SSAIP10 01716/2011 

10 SSAIP10 01715/2011 

11 SSAIP10 01714/2011 

12 SSAIP10 01711/2011 

13 SSAIP10 01710/2011 

14 SSAIP10 01709/2011 

15 SSAIP10 01708/2011 

16 SOSaSOUP10 00109/2011 
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3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech 
výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a 
povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a 
nákladů na právní zastoupení 

 

0 

 

4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 
výhradní licence 
0 

5. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 
vyřízení 

 

Dat. a ČJ Obsah a vyřízení 
29. 11. 2010 
03164/2010 

Stížnost na chování studentů školy. Vyřízeno dopisem 6. 12. 2010. 

 

 

 

6. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 
 

 

 

 

 


