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Osnova pro výroční zprávu středních škol, 

konzervatoří, vyšších odborných škol 

a školských zařízení 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 

Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 

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

Ing. Radko Sáblík,  radko.sablik@ssps.cz,  257 320 533 

Mgr. Zbyšek Nechanický, zbysek.nechanicky@ssps.cz,  257 320 533 

3. Webové stránky právnické osoby (současná adresa) 

www.ssps.cz 

4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita 

(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) 

Smíchovská střední průmyslová škola, kapacita 650 žáků 

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.) 

SSPŠ 26-47-M/003 
Informační technologie 
– aplikace os. počítačů 

528 
dobíhající 

SSPŠ 78-42-M/01 Technické lyceum 132 aktivní 

SSPŠ 78-42-M/001 Technické lyceum 132 dobíhající 

SSPŠ 26-47-M/001 Výpočetní technika 290 dobíhající 

SSPŠ 23-41-M/001 Strojírenství 132 dobíhající 

SSPŠ 18-20-M/01 Informační technologie 650 aktivní 

 

mailto:radko.sablik@ssps.cz
mailto:zbysek.nechanicky@ssps.cz
http://www.ssps.cz/
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6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2009/2010: 

a) nové obory / programy  18 – 20 – M/01 Informační technologie 

b) zrušené obory / programy  0 

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

a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku 

Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 (MHMP) 

b) jiná nemáme 

8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby 

9. Smíchovská střední průmyslová škola má jedinou budovu v Praze 5, Preslově ulici 

25/72. V této budově jsou školní dílny, tělocvična, 8 odborných učeben výpočetní 

techniky, laboratoře pro technická měření, laboratoře řídicích systémů, 

elektrotechniky, počítačů a příslušenství, CNC obrábění a laboratoř fyziky. 

Tělesná výchova byla realizována ve vlastní tělocvičně a dále na hřišti Dětského 

ostrova a na hřišti u botelu Admirál. 

10. Školská rada - datum ustanovení, seznam členů 

Ustanovení: 1. dubna 2005 

Seznam členů: RNDr. Miroslav Škaloud  (do 31. 5. 2011) 

Petr Ipser   (do 31. 5. 2011) 

Bc. Milan Pokorný 

Miloslav Melichárek  (od 1. 6. 2011) 

Ing. Elena Chládková 

Ing. Dita Binderová 

JUDr. Lenka Teska Arnoštová Ph.D. (od 1. 6. 2011) 
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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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 3 3 47 43,8 0 0 50 46,8 

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

škola počet pedagogických pracovníků 
celkem % z celkového počtu 

ped. pracovníků 

Smíchovská střední průmyslová škola 
kvalifikovaných 41 82 

nekvalifikovaných 9 18 

c) další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 počet zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře  Viz následující tabulky   

kurzy  Viz následující tabulky   

doplňkové pedagogické studium 0    

školský management 0    

rozšiřování aprobace 2 DEJ, AJ 2 
Pedagogická fakulta UK,  

Pedagogická fakulta ZČU Plzeň 

jiné (uvést jaké) 0    

ŠKOLENÍ KOMISE HUMANITNÍCH PŘEDMĚTŮ  

Mgr. I. Liptáková 

 Prezenční seminář pro hodnotitele písemných prací - český jazyk a literatura  

 Intenzívní metodická podpora pro pedagogické pracovníky  

 Literatura v souvislostech 

 Základy IT 

 Estetická výchova v hodinách českého jazyka 

 

 Soutěž v tvůrčím psaní 
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Mgr. I. Vítová 

 Intenzívní metodická podpora pro pedagogické pracovníky  

 Literatura v souvislostech 

 Základy IT 

 Estetická výchova v hodinách českého jazyka 

 

 Soutěž v tvůrčím psaní 

Mgr. M. Saiková 

 Základy IT 

 Intenzívní metodická podpora pro pedagogické pracovníky  

 Literatura v souvislostech 

 Estetická výchova v hodinách českého jazyka 

 

 Soutěž v tvůrčím psaní 

Mgr. M. Houska 

Školení: 

Miroslav 

Houska 
Základy IT SSPŠ 25.10. 2010 1 den 

Akce: 

Tradiční, zářijová exkurze studentů 1. ročníků do Městské knihovny. 

Zářijová soutěž:  0. ročník putovního poháru - Cestou české státnosti 

Organizace exkurze dvou tříd 2. roč. do Armádního muzea Žižkov 

Organizace exkurze studentů 3. ročníku do PS PČR 

Organizace exkurze dvou tříd k líčení Obvodního soudu pro Prahu 5 

Zajištění průběhu DOD v sekci KHP 

ŠKOLENÍ KOMISE CIZÍCH JAZYKŮ 

Jméno účastníka Název školení Organizátor 

školení 

Datum Délka 

Helena Dlouhá Současná literatura a 
kultura anglosaských 
zemí 

Státní jazyková 
škola 

každý měsíc 10 seminářů – 
200 hodin 

 English for Real Life Nakl. Bohemian 
Ventures 

27.8. 2010 4 hodiny 
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 Methodology Day  Oxford University 
Press 

25.11. 2010 5 hodin 

 Informační technologie Microsoft 
Partners, SSPŠ 

25.10. 2010 4 hodiny 

 Virtuální škola Microsoft 
Partners,SSPŠ 

26.10. 2010 4 hodiny 

Daniela Janotová  Osobnost učitele Pedagogicko-
psychologická 
pordna 

29.9. 2010 5 hodin 

 The Australian Studies in 
the CR 

Metropolitní 
univerzita 

4. 10. 2010 4 hodiny 

 Introjekce/Retrospekce Pedagogicko-
psychologická 
poradna 

7. 10. 2010 5 hodin 

 Koučing Pedagogicko-
psychologická 
poradna 

20.10.2010 5 hodin 

 Informační technologie Microsoft 
Partners, SSPŠ 

25. 10. 2010 4 hodiny 

 Virtuální škola Microsoft 
Partners,SSPŠ 

26.10. 2010 4 hodiny 

 Methodology Day  Oxford University 
Press 

25.11. 2010 5 hodin 

 Oral Part of the Maturita 
Exam 

Oxford University 
Press 

28.4. 2011 4 hodiny 

Helena Kaigerová Současná literatura a 
kultura anglosaských 
zemí 

Státní jazyková 
škola 

každý měsíc 10 seminářů  – 
200 hodin 

 English for Real Life Nakl. Bohemian 
Ventures 

27.8.2010 4 hodiny 

 Methodology Day  Oxford University 
Press 

25.11. 3010 5 hodin 

 Informační technologie Microsoft 
Partners, SSPŠ 

25. 10. 2010 4 hodiny 

 Virtuální škola Microsoft 
Partners,SSPŠ 

26.10. 2010 4 hodiny 
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Alice Musilová Motivace ve výuce 
německého jazyka 

Hueber 28.1. 2011 5 hodin 

 Informační technologie Microsoft 
Partners, SSPŠ 

25. 10. 2010 4 hodiny 

 Virtuální škola Microsoft 
Partners,SSPŠ 

26.10. 2010 4 hodiny 

Martina 
Němečková 

The Key to Perfection Oxford University 
Press 

26.8. 2010 6 hodin 

 Oral Part of the Maturita 
Exam 

Oxford University 
Press 

5.4. 2011 4 hodiny 

 Informační technologie Microsoft 
Partners, SSPŠ 

25. 10. 2010 4 hodiny 

 Virtuální škola Microsoft 
Partners,SSPŠ 

26.10. 2010 4 hodiny 

Simona 
Nesvadbová  

The Australian Studies in 
the CR 

Metropolitní 
univerzita 

4. 10. 2010 4 hodiny 

 Informační technologie Microsoft 
Partners, SSPŠ 

25. 10. 2010 4 hodiny 

 Virtuální škola Microsoft 
Partners,SSPŠ 

26.10. 2010 4 hodiny 

Zuzana 
Stuchlíková 

 

Současná literatura a 
kultura anglosaských 
zemí 

Státní jazyková 
škola 

každý měsíc 10 seminářů  – 
200 hodin 

 The Key to Perfection Oxford University 
Press 

26.8. 2010 6 hodin 

 Oral Part of the Maturita 
Exam 

Oxford University 
Press 

5.4. 2011 4 hodiny 

ŠKOLENÍ KOMISE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ 

Vyučující Název školení Organizátor Termín školení 
Délka 

školení 

Emingrová 

MS EXCEL a jeho 

využití v práci učitele 

matematiky 

DESCARTES 22. 10. 2010 6 vyuč. hod 
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Virtuální škola, 

základy IT 

SSPŠ - 

MICROSOFT 
25. 10. 2010 1 den 

Virtuální škola, 

základy IT 

SSPŠ - 

MICROSOFT 
26. 10. 2010 1 den 

Jak efektivně působit 

na děti 
DESCARTES 4. 11. 2010 6 vyuč. hod 

O Achilleovi a želvě, 

Fibonacciho králících 

a Velkém třesku 

DESCARTES 1. 3. 2011 4 vyuč. hod 

Co nás ve škole 

neučili, aneb efektivní 

metody a formy práce 

ve vyučování 

DESCARTES 10. 3. 2011 6 vyuč. hod 

Základy finanční 

matematiky 
DESCARTES 13. 4. 2011 6 vyuč. hod 

Kabátková 

MS EXCEL a jeho 

využití v práci učitele 

matematiky 

DESCARTES 22. 10. 2010 6 vyuč. hod 

Virtuální škola, 

základy IT 

SSPŠ - 

MICROSOFT 
25. 10. 2010 1 den 

Virtuální škola, 

základy IT 

SSPŠ - 

MICROSOFT 
26. 10. 2010 1 den 

Efektivní nonverbální 

komunikace jako 

součást pedagogické 

dovednosti 

DESCARTES 26. 11. 2010 6 vyuč. hod 

O Achilleovi a želvě, 

Fibonacciho králících 

a Velkém třesku 

DESCARTES 1. 3. 2011 4 vyuč. hod 

Co nás ve škole 

neučili, aneb efektivní 

metody a formy práce 

ve vyučování 

DESCARTES 10. 3. 2011 6 vyuč. hod 

Základy finanční 

matematiky 
DESCARTES 13. 4. 2011 6 vyuč. hod 

Vacková Rizikové chování 

dospívajících a jeho 
CEVAP 22.11. - 23.11. 14 hodin 
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prevence – 11. ročník. 

Elektrochemie a 

životní prostředí. 
Descartes 3.12. 5 hodin 

Odměny a tresty ve 

škole. 
PREVALIS o.s. 1.2. 7 hodin 

Jak nově na výuku 

chemie. 
Eduwork o.s. 16.2. 5 hodin 

Kázeň a klima školy. PREVALIS o.s. 14.6. 7 hodin 

Zýková 

Lasery a holografie  Descartes 21.3. 2011 
6 vyuč. 

hodin 

Jazykový kurs 

francouzštiny 

MHMP 

(Projekt Jaro II) 

Středa  

14:30 – 17:45 

112 vyuč. 

hodin 

Zelený 
Posloupnosti a 

nekonečné řady 
  4 hod 

Petrášek 

Komunikace mezi 

učiteli a rodiči 
DESCARTES 

9. prosince 

2011 
6 hodin 

Elektrický proud v 

polovodičích 
DESCARTES 

1. března 

2011 
6 hodin 

 

ŠKOLENÍ KOMISE PRAKTICKÝCH CVIČENÍ 

Miroslav Palek CNC-MTS 

BOZP-PO 

Technik PO 

 

 

Základy IT 

 

SSPŠ 

Forum Praha 

KRASO Praha 

 

 

SSPŠ 

12.4.2011 

10.5.2011 

4-8.10;18-
22.10.2010 

6,7,12.1.2011 

25.10.2010 

1 den 

1 den 

13 dní 

 

 

1 den 

Jaromír Kadlec Základy IT 

 

SSPŠ 

 

25.10.2010 1 den 



 

 10 

Zuzana 
Cimlerová 

Základy IT-VŠ 

Technické obory 

 

SSPŠ 

ČVÚT Praha 

25 + 26.10.2010 

9.+29.11+ 
14.12. 2010; 
21.3+2.5.2011 

2 dny 

5 dnů 

Lumír Apeltauer Doškol.svář.pers. 

Základy IT-VŠ 

AZ Welding Pha 

SSPŠ 

14.9.2010 

25.10.2010 

1 den 

1 den 

Vladislav Štolba Základy IT SSPŠ 25.10.2010 1 den 

František 
Humhal 

Základy IT SSPŠ 25.10.2010 1 den 

Liboslav 
Matoušek 

Základy IT 

UUVŠ 

Kin-ballový 
seminář  

SSPŠ 

SSPŠ 
Pardubice 

25.10.2010 

26.10.2010 

14.4.2011 

1 den 

1 den 

1 den 

Blanka Čechová Doškolení 
v předmětech 
akreditovaných 
a uskut. dle zák. 
111/1998 Sb, 

Buněčný cyklus a 
jeho regulace 
Základy IT 
Morfologie 
z hlediska 
medicíny 
Školní matur. 
komisař 
Botanická 
zahrada inspir. 
pro výuku 

UK FTSV 

 

 

 

 

AV Národní 3 
 
SSPŠ 
 

 

 

 
 
Bot. zahrada 
Pha 

25-28.2010 

 

 

 

 

14.10.2010 
 
25.10.2010 
22.10.2010 
 
 
23.2.2011 
 
9.6.2011 

4 dny 

 

 

 

 

1 den 
 
1 den 
1 den 
 
 
1 den 
 
1 den 
 

 

 

Markéta 
Parkanová 

Doškolení 
v předmětech 
akreditovaných 

UK FTSV 
 
 

25-28.2010 4 dny 
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a uskut. dle zák. 
111/1998 Sb, 

St.zkouš.DEJ pro 
stř.šk. 

Základy IT 
UUVŠ 

 
 
 

PedFUK 
 
SSPŠ 
SSPŠ 

Září 2010 

 

25.10.2010 

26.10.2010 

 

 

1 den 

1 den 

 

ŠKOLENÍ KOMISE VÝPOČETNÍ TECHNIKY 

Další vzdělávání učitelů komise VYT ve školním roce 2010/2011 

Kdo Co Kým Kdy Délka 

Bayer Cisco Essentials 

SŠ aplikované kybernetiky Hradec 
Králové,  

Miloslav Penc 

14. - 18. 2. 2011 5 dní 

Beránek Cisco Security CESNET Praha, Ing. Černý 13. - 17. 9. 2010 5 dní 

Brabcová Access CoE, Ing. Kaiferová 10. 2. 2011 1 den 

Brabcová 
Sw Bakaláři - Pro 

správce 
Firma Bakalář,PaedDr. Pavel Pavelka 10. 6. – 11. 6. 2011 2 dny 

Brabcová 
Další aplikace MS 

OFF 
CoE, Ing. Karel Klatovský 22. 6. 2011 1 den 

Brabcová 
Letní škola 

moderních učitelů 
Microsoft 14. 8. – 20. 8. 2011 7 dní 

Fuksa Solid Works 3E Praha Engeneering, a. s. 22. 6. 2011 1 den 

Honsa Access CoE, Ing. Kaiferová 10. 2. 2011 1 den 

Hubáček  Cisco Security CESNET Praha, Ing. Černý 13. - 17. 9. 2010 5 dní 

Kaiferová 
Další aplikace MS 

OFF 
CoE, Ing. Karel Klatovský 22. 6. 2011 1 den 

Kaiferová MOS Access Microsoft Corporation 20. 5. 2011 1 den 

Kaiferová MOS Outlook Microsoft Corporation 17. 5. 2011 1 den 

Kaiferová MOS Word – Expert Microsoft Corporation 2. 6. 2011 1 den 

Kolář Cisco Essentials 
SŠ aplikované kybernetiky Hradec 
Králové, Miloslav Penc 

14. - 18. 2. 2011 5 dní 

Koníčková Windows 7 CoE, Ing. Honsa 17. 2. 2011 1 den 

Koníčková 
Další aplikace MS 

OFF 
CoE, Ing. Karel Klatovský 22. 6. 2011 1 den 

Koňařík Cisco Essentials 
SŠ aplikované kybernetiky Hradec 
Králové, Miloslav Penc 

14. - 18. 2. 2011 5 dní 
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Kopeluková Školení lektorů CoE Microsoft 9. 9. 2010 1 den 

Kopeluková 
AutoCAD 2011 3D 

modelování 
Computer Agency o. p. s. 7. - 9. 2. 2011 3 dny 

Kopeluková 
UEP Unicorn Es 

Platform 

Unicorn College 

Seminář Michal Zajac 
21. 2. – 19. 6. 2011 

Průběžně 1x 
týdně 

Kopeluková 
Sw Bakaláři - Pro 

správce 
Firma Bakalář, PaedDr. Pavel Pavelka 10. 6. – 11. 6. 2011 2 dny 

Kopeluková 
Další aplikace MS 

OFF 
CoE, Ing. Karel Klatovský 22. 6. 2011 1 den 

Kopeluková 
Další aplikace MS 

OFF 
CoE, Ing. Karel Klatovský 22. 6. 2011 1 den 

Neumann PL / SQL Oracle Academy 10. 3. – 1. 7. 2011 
Průběžně 15 

dnů 

Rožumberský MS Windows 7 CoE, Ing. Honsa 21. 6. 2011 1 den 

Rožumberský 
Další aplikace MS 

OFF 
CoE, Ing. Karel Klatovský 22. 6. 2011 1 den 

Rožumberský PowerPoint 2010 CoE, Mgr. Spurná 23. 6. 2011 1 den 

Růzha Access CoE, Ing. Kaiferová 10. 2. 2011 1 den 

Růzha Cisco Essentials 
SŠ aplikované kybernetiky Hradec 
Králové, Miloslav Penc 

14. - 18. 2. 2011 5 dní 

Růzha MS Windows 7 CoE, Ing. Honsa 21. 6. 2011 1 den 

Růzha 
Další aplikace MS 

OFF 
CoE, Ing. Karel Klatovský 22. 6. 2011 1 den 

Růzha PowerPoint 2010 CoE, Mgr. Spurná 23. 6. 2011 1 den 

Scharnaglová 
Vizualizace a 

animace v 
Inventoru 11 

Computer Agency o. p. s., Ing. Madaj 28.1.2011 1 den 

Scharnaglová Windows 7 CoE, Ing. Honsa 17. 2. 2011 1 den 

Scharnaglová 
Další aplikace MS 

OFF 
CoE, Ing. Karel Klatovský 22. 6. 2011 1 den 

Spurná Cisco Security CESNET Praha, Ing. Černý 13. - 17. 9. 2010 5 dní 

Spurná 

MOS Word 2007 

MOS Excel 2007 

MOS Word Expert 
2007 

MOS Excel Expert 
2007 

MOS Power Point 
2007 

MOS Outlook 2007 
MOS Access 2007 

MOS 2007 Master 

Microsoft Corporation Březen 2011 2 dny 
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Spurná MS Windows 7 CoE, Ing. Honsa 21. 6. 2011 1 den 

Spurná 
Další aplikace MS 

OFF 
CoE, Ing. Karel Klatovský 22. 6. 2011 1 den 

Vodáček Windows 7 CoE, Ing. Honsa 17. 2. 2011 1 den 

Vodáček 
Další aplikace MS 

OFF 
CoE, Ing. Karel Klatovský 22. 6. 2011 1 den 

Zápotocký MS Excel Coe, Mgr. Spurná Září 2010 1 den 

Zápotocký 
Seminář zvukové 

tvorby  
Divadelní a zvuková společnost Zity 
Kabátové 

Leden 2011 1 den 

Zápotocký Global Illumination MFF Universita Karlova Únor 2011 1 den 

Zápotocký 
Animace v Story 

Factory 
MFF Universita Karlova Únor 2011 1 den 

Zápotocký Cinema 4D Digital Media 16. – 17. 2011 2 dny 

Zápotocký 
Další aplikace MS 

OFF 
CoE, Ing. Karel Klatovský 22. 6. 2011 1 den 

 

d) jazykové vzdělávání a jeho podpora 

počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 

z toho 

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 7 

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 

rodilý mluvčí 0 

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

a) počty osob 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

19 12,3 

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 počet zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 0  0  

kurzy 0  0  

jiné (uvést jaké) 0  0  
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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 

Smíchovská střední průmyslová škola 20 625 

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: 

(údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) 

- přerušili vzdělávání:   2 

- nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 

- sami ukončili vzdělávání:  3 

- vyloučeni ze školy:   0 

- nepostoupili do vyššího ročníku:         24  z toho nebylo povoleno opakování: 13 

- přestoupili z jiné školy:   0 

- přestoupili na jinou školu:  2 

- jiný důvod změny (uveďte jaký): 1 (úmrtí) 

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

vzdělávání při zaměstnání nemáme 

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 

Smíchovská střední průmyslová škola 31,25 14,27 

c) vzdělávání při zaměstnání 

vzdělávání při zaměstnání nemáme 

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

škola 

k
r
a

j 

Ji
h

o
če

sk
ý

 

Ji
h

o
m

o
ra

v
sk

ý
 

K
ar

lo
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ý
 

V
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n
a 

K
rá

lo
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éh
ra

d
ec

k
ý

 

L
ib

er
ec

k
ý

 

M
o

ra
v

sk
o

sl
ez

sk
ý

 

O
lo

m
o

u
ck

ý
 

P
ar

d
u

b
ic

k
ý

 

P
lz

eň
sk

ý
 

S
tř

ed
o

če
sk

ý
 

Ú
st

ec
k

ý
 

Z
lí

n
sk

ý
 

C
E

L
K

E
M

 

 

počet 

žáků/studentů 

celkem 
0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 197 3  206 

z toho 

nově přijatí 
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 67 1  70 
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) 

a) denní vzdělávání 

škola Smíchovská střední průmyslová škola 

z celkového počtu žáků / studentů: 

prospělo s vyznamenáním 27 

neprospělo 25 

opakovalo ročník 3 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 576 

tj. % z celkového počtu žáků/studentů 96 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 59,24 

z toho neomluvených 1,3 

b) vzdělávání při zaměstnání 

vzdělávání při zaměstnání nemáme 

5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií 

škola 
 

 

MATURITNÍ 

ZKOUŠKY 

denní 

vzdělávání 

vzdělávání 

při zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 132 0 

z toho konali zkoušku opakovaně 9 0 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 15 0 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 25 0 

prospěl 105 0 

neprospěl 2 0 
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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 
 

P
ř
ij

ím
a

c
í 

ř
íz

e
n

í 
p

r
o

 š
k

o
ln

í 
r
o

k
 2

0
1

1
/2

0
1

2
 

(d
en

n
í 

v
zd

ěl
áv

án
í)

 

počet přihlášek celkem  419 

počet kol přijímacího řízení celkem 1 

počet přijatých celkem  

z toho v 1. kole 312 

z toho ve 2. kole 0 

z toho v dalších kolech 0 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 107 

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

obor: informační technologie 0 

obor: technické lyceum 0 

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2011/2012 170 

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců 

a příslušníků národnostních menšin. 

1 Armén  1 Rusko 

6 Ukrajina   1 Slovensko 

Zkušenosti jsou bez problémů. 

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. 

V této oblasti jsme nezaznamenali problémy. Speciální třídy nemáme. Všichni žáci 
s cizím státním občanstvím jsou bezproblémoví a komunikaci včetně začlenění 
do třídního kolektivu zvládají bez problémů. 
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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. 

Ve škole nejsou žáci, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem. Škola nabízí celou řadu 
kurzů a odborných školení např. CISCO Academy, ECDL, MS IT Academy, Autodesk 
Academy, Alfacam a také další školení v programovacích jazycích, kde se nadaní žáci 
můžou rozvíjet. 

10. Ověřování výsledků vzdělávání 

Např. Maturita na nečisto, SCIO … 

Výsledky vzdělávání se ověřují v rámci sebeevaluace a společné části maturitní zkoušky. 

11. Školní vzdělávací programy 

Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. 

Oba obory vzdělání se vyučují podle ŠVP. TL od 1. 9. 2009, IT od 1. 9. 2010. 

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. 

V oboru vzdělání Technické lyceum se vyučují jazyky anglický a německý. 

V oboru vzdělání informační technologie se vyučuje jazyk anglický a nepovinně německý. 

13. Vzdělávací programy VOŠ 

Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ. 

 

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

mládeže) 

1. Jazyková škola 

Jazykovou školu nemáme. 

2. Domovy mládeže (samostatné i při školách) 

Domov mládeže nemáme.
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V. Aktivity právnické osoby 

- Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 

1. Výchovné a kariérní poradenství 

Uvést, zda-li na škole působí školní psycholog nebo pouze výchovný poradce, jaká je spolupráce 

s PPP a jaké výchovné problémy byly na škole nejčastěji řešeny. Jak na škole funguje kariérní 

poradenství. 

Ve škole nepůsobí školní psycholog. Výchovné problémy řeší zástupce ředitele pro 

pedagogickou činnost a výchovný poradce Mgr. Zbyšek Nechanický. Problémy, 

které se vyskytly, se týkaly zejména nedocházky žáků do školy a jejich školní 

neúspěšnosti. Tyto problémy se za pomoci rodičů a třídních učitelů podařilo vyřešit. 

Spolupráce s PPP Prahy 5 je na požadované úrovni. Výchovný poradce je 

v kontaktu s pracovnicí PPP Praha 5 PhDr. Špeciánovou. 

Kariérní poradenství zajišťuje zejména ve čtvrtých ročnících výchovný poradce.  

2. Prevence sociálně patologických jevů 

Ve školním roce 2010/2011 je se žáky naší školy průběžně a systematicky prováděna prevence 
problémů způsobených návykovými látkami a prevence ostatních patologických jevů. 
Pedagogicky vhodná forma je přizpůsobena vždy charakteru cílové skupiny, které je určena. 

Konkrétní témata prevence uplatněná v jednotlivých předmětech jsou zařazena do různých částí 
osnov a učebních plánů. 

Předmět:   ONA                         Lektor:  Mgr. Houska, Mgr. Kabátková, Mgr. Vítová      

                   Téma třída měsíc, čtvrtletí 

Etapy lidského života. 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.L březen, duben, květen 

Formy komunikace a sociální 

dovednosti. 

2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.L únor, březen, duben 

Socializace. 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.L únor, březen, duben, květen 

Rodina, zákl.složka společnosti. 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.L únor, březen, duben, květen 

Sociální status. 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.L únor, březen, duben, květen 

Sociálně patologické jevy. 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.L březen, duben 

Problematika drog. 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.L,  říjen, únor 

Trestní řád, trestné činy. 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.L,  leden, únor 

Politický radikalismus. 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.L 1. čtvrtletí 

Moc soudní. 3.A, 3.B, 3.C,.3.D, 3.L   2. čtvrtletí 

Předmět:   PRA                          Lektor:  Mgr. Nechanický      

Téma třída měsíc, čtvrtletí 

Moc soudní. 4.A, 4.B, 4.C,.4.D, 4.L   2. čtvrtletí 
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Předmět:   EKO                          Lektor:  Ing. Chládková      

Téma třída měsíc, čtvrtletí 

Problematika životní úrovně     

- ohrožení konzumací drog. 

2.A, 2.B, 2.C, 2.D září, říjen 

Péče o nezaměstnané. 2.A, 2.B, 2.C, 2.D březen, duben 

Bezpečnost práce -  péče           

o pracovní síly. 

2.A, 2.B, 2.C, 2.D březen, duben  

Výdaje státu na sociální služby. 3.A, 3.B, 3.C, 3.D  

4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.L 

listopad, prosinec 

Předmět:   BIO                           Lektor:  Mgr. Čechová      

Téma třída měsíc, čtvrtletí 

Vliv návykových látek, jejich 

rizika, první pomoc. 

1.L leden, únor, březen 

Antikoncepce, prevence 

přenosu HIV a pohl. nemocí. 

1.L květen 

Těhotenství a návykové látky. 1.L květen 

Zdravý životní styl. 1.L červen 

Vývoj člověka – syndrom 

týraných a zneužívaných dětí. 

1.L červen 

Předmět:   CHE                          Lektor:  Ing. Vacková      

Téma třída měsíc, čtvrtletí 

Těkavé látky. 2.L duben 

Alkohol. 3.L říjen 

Léky, stimulancia, narkotika, 

anabolika, analgetika, 

antidepresiva. 

3.L duben, květen  

Drogová závislost. 3.L květen 

Předmět:   ECH                          Lektor:  Ing. Vacková      

Téma třída měsíc, čtvrtletí 

Těkavé látky. 1.A, 1.B, 1.C, 1.D únor  

Alkohol. 1.A, 1.B, 1.C, 1.D březen 

Drogová závislost. 1.A, 1.B, 1.C, 1.D květen 

Předmět: TEV; Lektor: Mgr. Čechová, Mgr. Matoušek, Mgr. Alblová, Mgr. Parkanová, Dr. Blažíček         

Téma třída měsíc, čtvrtletí 

Doping, anabolika, úrazy pod 

vlivem alkoholu a návykových 

látek. 

všechny třídy  průběžně po celý školní rok 
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Předmět:   CJL                           Lektoři:  Mgr. Liptáková, Mgr. Saiková, Mgr. Vítová      

Téma třída měsíc, čtvrtletí 

Klasicismus – chorobná 

závislost na penězích. 

1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.L květen, červen 

Světový realismus – závislost 

na alkoholu, prostituce, životní 

úroveň, naturalismus. 

3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.L prosinec, leden 

Májovci,  – syndrom týraného 

dítěte, kouření. 

2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.L březen, duben, květen 

Prokletí básníci – bohémský 

styl života. 

3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.L září, říjen, listopad 

Dekadentní autoři – motivy 

zmaru, alkohol. 

3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.L říjen, listopad, prosinec 

Generace buřičů – závislost na 

alkoholu, bohémský život 

3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.L říjen, prosinec, leden 

Umělecké směry poč. 20. století 

– alkohol, prostituce. 

3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.L leden, únor 

Psychologická literatura           – 

analýza patologických jevů, 

motivy progresivní paralýzy. 

3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.L září, červen 

Kopytem sem, kopytem tam     

– problematika HIV-AIDS. 

4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.L březen, duben 

R. John: Memento – drogová 

problematika 

4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.L březen 

Beatníci – drogy, alkohol, erot. 

otevřenost. 

4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.L duben 

Předmět:   NEM                          Lektor:  Mgr. Musilová, Mgr. Stuchlíková      

Téma třída měsíc, čtvrtletí 

Zdravý životní styl. 1.A, 1.L  květen 

Zdravý životní styl. 2.A, 2.L 

3.A, 3.L  

září 

Problémy mládeže. 4.L květen 

Předmět: ANG; Lektoři: Mgr. Dlouhá, Mgr. Janotová, Mgr. Kaigerová,                                                                                                                                                                                              
Ing. Nesvadbová, Mgr. Stuchlíková, Mgr. Němečková 

Téma třída měsíc, čtvrtletí 

Kriminalita – problémoví mladí 

lidé. 

1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.L prosinec 

Názory a návyky mladých        – 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.L září 
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drogy, alkohol. 

Zdravý životní styl, pozitivní 

příklady osobností, stres. 

2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.L  

3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.L 

září, leden 

Chování, mladí záškoláci. 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.L prosinec, leden 

Zdravý životní styl, postoje 

k sociální problematice. 

4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.L září, listopad 

Kriminalita. 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.L březen, duben 

V měsíci září proběhla mezi žáky prvních ročníků anketa na téma: „Jak lidé začínají brát drogy“. 
Zajímalo nás, s jakým názorem a s jakými zkušenostmi v užívání návykových látek přišli noví žáci 
na naši školu. Dotazník vyplnilo 165 žáků, což je 98,21% všech žáků prvních ročníků. 

Kuřáky neodsuzuje 78,52% žáků, z toho téměř polovina toleruje pravidelné kouření deseti a více 
cigaret denně. Alespoň jednu zkušenost s kouřením v životě má více než třetina žáků prvních 
ročníků, 17 z nich kouří cigarety pravidelně. 

Vypití jedné nebo dvou sklenek (sklenic) alkoholu několikrát za rok schvaluje 69,75% žáků, 
pravidelné pití několikrát týdně toleruje 52,28% dotázaných. Jakoukoliv zkušenost s pitím 
alkoholu má 72,73% žáků, k pravidelné konzumaci se přiznalo 10 žáků. 

67,27% žáků nikdy neužilo žádnou drogu, kouření marihuany toleruje 63,13% dotázaných. Tuto 
drogu zkusilo, i když to bylo třeba pouze jedenkrát a ze zvědavosti, 53 žáků. S některými dalšími 
známými drogami experimentovalo 3,77% dotázaných. 

V rámci pravidelných přednáškových a vzdělávacích cyklů pro mládež se žáci prvních ročníků 
zúčastnili v měsíci listopadu programu a následné besedy na téma „Drogy a kriminalita 
mládeže“, v podání bývalého redaktora publicistiky TV NOVA  Josefa Klímy. Začátkem března 
žáci třetích ročníků shlédli specifický emotivní projekt „The Action“, jehož cílem je varování 
před konzumací a užíváním omamných látek před a během řízení motorového vozidla. V červnu 
žáci druhých ročníků absolvovali komunikativní pořad zaměřený na primární prevenci 
drogových závislostí „Řekni drogám NE!“. 

Po celý školní rok byli žáci seznamováni s informacemi z oblasti sociálně patologických jevů ve 
školním časopise „Presík“. Také v praktické maturitní práci žáka čtvrtého ročníku bylo 
zpracováno jedno z témat týkajících se této problematiky. 

Ve školním roce 2010/2011 nebyl zaznamenán případ porušení školního řádu ohledně držení, 
užívání a distribuce alkoholických nápojů či omamných a psychotropních látek. 

3. Ekologická výchova a environmentální výchova 

V běžném chodu školy se tato problematika projevuje především přístupem 

vyučujících i studentů k dané oblasti. Stále více se daří třídit odpad na jeho 

využitelné zdroje, dbá se na minimalizaci spotřeby energií i vody.  

Ekologická a environmentální výchova prostupuje zejména předměty chemie - 

ekologie, chemie, biologie, tělesná výchova. Důraz se na ni klade i v humanitních 

předmětech. 
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4. Multikulturní výchova 

V rámci zejména předmětů občanská nauka, český jazyk a cizí jazyky 

zdůrazňujeme multikulturnost české společnosti a z toho vyplývající možné 

problémy, které se snažíme pojmenovat a nacházet přijatelná řešení. 

5. Výchova k udržitelnému rozvoji 

Výchova k udržitelnému rozvoji je realizována jak v předmětech chemie - ekologie, 

fyzika, biologie, chemie, občanská nauka ale i v odborných předmětech v oblasti 

ICT i předmětu praktická cvičení. 

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. 

1. KURZY A ZÁJEZDY 

 Zimní lyžařský kurz  

Subkomise TEV uspořádala dva lyžařské kurzy pro studenty prvního ročníku. Volná místa 

doplnili žáci vyššího ročníku.  

Prvního se zúčastnilo 35 studentů a proběhl v prosinci v hotelu Lesana – Špindlerův Mlýn. 

Na druhém, březnovém, na Vraní boudě v Peci pod Sněžkou bylo 40 žáků.    

Kurzy byly zaměřeny na výuku a zdokonalení sjezdového lyžování a snowboardingu. 

 Sportovně turistický kurz 

Kurz probíhal v době maturitních zkoušek na tradičním místě. V areálu Machův mlýn na 

Rakovnicku. Byl zaměřen na sportovní vyžití a především poznání studentů prvního ročníku 

mezi sebou. 

Náplň: sportovní hry, turistika, sebeobrana, zdravověda, plavání, střelba ze vzduchovky, 

lanové centrum, pobyt v přírodě 

Kurzu se zúčastnilo 5 tříd prvního ročníku. Celkem 142 žáků. 

 Vodácký zájezd 

Jedna třída se vydala s vyučujícími TEV a vodáckými instruktory na krátký vodácký výlet. 

Možná se obnovuje tradice školních sportovních výletů. 

 Zájezd na závody „indonéských dračích lodí“ 

Komise tělesné výchovy se podílela na organizaci zájezdu na mezinárodní závody dračích 

lodí. Posádku tvořilo několik učitelů školy, kteří reprezentovali ČR a Smíchovskou SPŠ 

v Indonésii. 



 

 23 

Výprava splnila nejen sportovní část zájezdu, ale i kulturně společenskou. Byli jsme oficiálně 

přijati místní starostkou, psalo se o nás v novinách, byli jsme v živém vysílání rozhlasu. Také 

jsme navštívili tamní střední školu, kde proběhla krátká tisková konference za účasti všech 

ředitelů škol a oblastního „ministra pro školství“. 

2. ŠKOLNÍ (TŘÍDNÍ) SPORTOVNÍ SOUTĚŽE A TURNAJE 

 Sportovní hry 

Opět jsme uspořádali pro jednotlivé třídy školní turnaje ve sportovních hrách. V době Dnů 

otevřených dveří proběhly turnaje v kopané, basketbalu, stolním tenise a volejbalu.  

Potěšitelné je, že i když turnaje probíhaly odpoledne, ve volném čase žáků, účast nebyla 

špatná. 

 Smíchovská míle 

Na konci školního roku se konal XXI. ročník Smíchovské míle. Jedná se o štafetový závod 

tříd na 15x ½ míle, který se koná v Hostivařském lesoparku. V závodě nastoupilo 16 třídních 

štafet. Žáci, kteří nebyli do jednotlivých štafet nominováni, plnili funkci zapisovatelů, 

časoměřičů, diváků. Celá akce měla jedinečnou sportovní atmosféru. 

 Testy 

Opět jsme všechny třídy otestovali v hodinách tělesné výchovy v několika kondičních testech. 

Výsledky jsme zveřejnili a vznikly z toho tabulky nejlepších jednotlivců. Žáci tak mají 

možnost posoudit svoje čtyřleté výkony a mohou se srovnávat se všemi žáky školy. 

Jednalo se o Cooperův test (běh na 12 minut), přeskok švihadla na 4 minuty, člunkový běh 

(test na zvukovou nahrávku), test v silovém víceboji. 

Výsledky dlouhodobě monitorujeme a vyhlašujeme i školní rekordy. 

3. MIMOŠKOLNÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY, SOUTĚŽE 

 POPRASK (Pohár pražských škol), Pohár primátora hl. m. Prahy  

Sportovní soutěže pražských středních škol, jejichž vyhlašovatelem je Dům dětí a mládeže hl. 

m. Prahy a Pražská krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR, jsou zastřešeny 

„Pohárem ptimátora“.  

V letošním XI. ročníku jsme v kategorii „hoši“ s velkým náskokem zvítězili. Naše děvčata 

obsadila úžasné 10. místo. 

Během školního roku se jednotlivé školy utkaly ve 20 sportovních odvětvích. Smíchovská 

SPŠ se jako jediná škola zúčastnila všech. 

 V Poháru primátora patříme dlouhodobě k nejlepším středním školám. V 11-ti leté historii 

jsme:  2x zvítězili, 5x byli druzí, 3x třetí a 1x šestí. 

Školu ve všech sportech reprezentovalo okolo 130 hochů a 10 děvčat. 

 Středoškolská futsalová liga 
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Již tradičně se zúčastňujeme této dlouhodobé soutěže. Bohužel výkonnost našich žáků nestačí 

na výraznější úspěch. 

 Středoškolská florbalová liga 

I zde patříme k tradičním účastníkům. A letos se nám dařilo a potvrdili jsme roli 

spolufavoritů. Prohráli jsme až ve finále a skončili druzí. 

 Závod dračích lodí 

Po čtvrté za sebou jsme se zúčastnili závodu dračích lodí. Posádku tvoří 14 hochů a 6 dívek. 

Ideální sportovně výchovné pole, na kterém je spolupráce, tolerance a pomoc na prvním 

místě.  

Opět se závody konaly společně pro Prahu a Středočeský kraj. Poprvé jsme se neprobojovali 

do finále „A“, ale finále „B“ jsme vyhráli. Celkové 4. místo bylo nádherné. 

 Ostatní 

Během školního roku jsme s našimi studenty uspořádali mnoho tréninků, které měly žáky 

připravit na jednotlivé soutěže. Ve volném čase jsme chodili na lezeckou stěnu, beach 

volejbalové kurty nebo do terénu na orientační běh. 

 Pořadatelská služba 

Několik žáků (přes 40) školy pomáhalo při cyklistických závodech „Cyklovary“neboli tradiční 

závod Praha – Karlovy Vary – Praha. 

4. NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY 

 Kategorie hoši 

10. místo Házená 

9. místo Badminton 

8. místo Basketbal 

7. místo Stolní tenis 

6. místo Atletika družstev 

5. místo Beach volejbal, Silový víceboj, Softbal 

4. místo Dračí lodě, Šplh na laně, Juniorský maratón 

3. místo Plavání, Sportovní lezení, Nohejbal 

2. místo Sportovní lezení, Florbal, Středoškolská florbalová liga 

1. místo POHÁR PRIMÁTORA 
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 Kategorie dívky 

10. místo POHÁR PRIMÁTORA 

9. místo Přespolní běh 

5. místo Silový víceboj 

4. místo Šplh na tyči, Dračí lodě, Juniorský maratón 

3. místo  Orientační běh 

5. SHRNUTÍ 

3x  kurz 

2x  zájezd 

17x  turnaje, závody (POPRASK) – hoši 

5x  turnaje, závody (POPRASK) – dívky 

3x  turnaje, závody (POPRASK) – společné, smíšené 

4x  jiné závody, ligy – meziškolní 

5x  turnaj, závody – školní mezitřídní kolo 

1x  pořadatelská služba na cyklo závodech 

7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

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

zaměření a počty žáků. 

Technická angličtina (Ing. Nesvadbová Ph.D.) 15 žáků 

 Seminář PHP (Marek Keřka)    10 žáků 

8. Soutěže  

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

mezinárodní úrovni) 

Největším úspěchem v oblasti sportu bylo umístění na 1. místě v Poháru primátora hlavního 

města Prahy POPRASK. 

Březen 2011 - Účast studentů na soutěži IT Junior 

Ve čtvrtek 10. března 2011 se pod dohledem pánů profesorů Bayera a Koláře 

zúčastnili studenti Cyril Fessl (3. C) a Marek Suchánek (3. D) soutěže IT Junior, který 

pořádala SOŠ a SOU Weilova.  
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 Naši studenti skočili druzí v republice, za školou z Hradce Králové, která je 

regionálním školitelem CISCO. Páni profesoři Bayer a Kolář studenty ve svém volnu 

v odpoledních hodinách připravili na soutěž i za použití svých získaných dovedností ze 

školení CISCO – IT Esential. Páni profesoři vyzdvihli výjimečný výkon našich studentů, 

jejich odhodlání a nasazení.   

Březen 2011 - Účast na soutěži CISCO GAMES 

Studenti Hartman (3. L), Pražák (4. A) a Potužník (4. A) se pod vedením lektora pana 

Beránka zúčastnili klání čtrnácti týmů Cisco Academy, které reprezentovaly Cisco Academie 

zřízené na středních školách v České republice. Naši studenti skončili na velmi pěkném třetím 

místě.  

9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů 

Smíchovská SPŠ spolupracovala zejména na odborné soutěži s Elektrotechnickou školou 
ze Záhřebu (Chorvatsko). Také pokračovala spolupráce se SPŠ v Dubnici nad Váhom 
(Slovensko). 

10. Spolupráce právnické osoby s partnery 

Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj. 

Užší dlouhodobou spolupráci se sociálními partnery se SSPŠ zatím nepodařilo navázat 
a to ani přes velké úsilí a oslovení mnoha firem. 

Ředitel školy se pravidelně účastní zasedaní Asociace středních průmyslových škol ČR. 

11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou 

Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). 

Školící centrum Microsoft – Center of Education 

Ve školním roce 2010/2011 proběhlo celkem 11 školení v rámci PiL CoE –  školící 
středisko Microsoft. Jedná se o bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft pro 
zaměstnance školství. 

12. Další aktivity, prezentace 

Škola se tradičně zúčastnila výstavy Schola Pragensis v Kongresovém centru 
v listopadu 2010 (organizoval zřizovatel) a středoškolské soutěže StreTech v červnu 
2011 (organizovalo ČVUT v Praze). 

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

V období prázdnin bylo pokračováno v rekonstrukci podlah na chodbách druhého a 
třetího patra. Učebny výpočetní techniky byly přeinstalovány a připraveny pro 
budoucí školní rok.   
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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. 

Česká školní inspekce prošetřila dne 12. 11. 2010 stížnost anonymního stěžovatele na 

rozhodnutí ředitele SSPŠ, Praha 5, Preslova 25 na narušení výuky vysláním 12 učitelů na 

zahraniční sportovní akci. 

Výsledky hodnocení: 

Stížnost na narušení výuky 4. ročníků hodnotí ČŠI jako nedůvodnou. 

Stížnost na narušení výuky 1. až 3. ročníků hodnotí ČŠI jako neprokazatelnou. 

Nad průběhem celé společné části maturitních zkoušek dohlížel inspektor České školní 

inspekce pan Ing. Hradecký. 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení 

Kontrolní orgán  Termín kontroly Náplň kontroly  Výsledek kontroly 

Oblastní inspektorát práce Praha  14. 10. 2010 Kontrola v rozsahu ustanovení  § 3 zák. č. 
251/2005 Sb., o inspekci práce – plnění opatření k odstranění 
zjištěných nedostatků     
     Opatření splněna 

Úřad práce pro Prahu 5  22. 2. - 31. 3.2011 Kontrola ve smyslu zák. č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti   

Bez závad 

Magistrát HMP 11. 4. 2011 Kontrola plnění opatření k odstranění 
nedostatků zjištěných při finanční kontrole za r. 2009  
       
     Opatření splněna 

Česká školní inspekce 15. 4. - 20. 6. 2011 Zjišťování a analýza informací o 
zajištění podmínek, průběhu a výsledků maturitních zkoušek 
      

Bez závad 

Pražská správa sociálního 20. 4. 2011 Kontrola pojistného a plnění úkolů 
v nemocenském zabezpečení pojištění  
      Bez závad 

 



 

 28 

VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2010  
Kalendářní rok 2010  (uvedeno v tis. Kč)  

PŘÍJMY  33.989 

Celkové příjmy (dotace)  30.694 

Dotace na investice  2.690 

Poplatky od žáků a rodičů         1 

Příjmy z hospodářské činnosti     175 

Ostatní příjmy      45 

Použití fondů     384 

 

Investiční celkem   3.359 

Neinvestiční celkem a z toho  31.286 

- náklady na platy pracovníků školy  17.328 

- ostatní osobní náklady     400 

- zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění   6.320 

- výdaje na učebnice a učební pomůcky        63 

- opravy      182 

- ostatní provozní náklady a z toho   6.993 

-- energie a materiál   1.872 

-- služby   3.783 

-- odpisy     960 

-- ostatní náklady     378 

VIII. Další informace 

Září 2010 – Slavnostní zahájení školního roku  

 Druhý den nového školního roku se tradičně sešla celá škola ve Sportovní hale Sparty Praha 
na Letné. Po mém projevu můj zástupce pro pedagogickou činnost představil studentům celý 
pedagogický sbor. Na závěr byly vyhlášeny výsledky internetových anket Kantor roku, Sympaťák roku 
a Student roku. Poté byla vyhlášena anketa Sportovec roku. Součástí bylo předání některých 
certifikátů úspěšným studentům.  

Září 2010 – Besedy ředitele školy se třídami  

 V prvních dvou týdnech nového školního roku jsem se sešel postupně se všemi dvaceti 
třídami. Což je rovněž na naší škole tradiční. V každé třídě, po dobu jedné vyučovací hodiny, jsem 
diskutoval se studenty o problematice školy a odpovídal na jejich dotazy. Na závěr studenti 
anonymně vyplnili ankety.  

Září 2010 – Vyhodnocení anket mezi studenty  

Silné stránky školy - celkové výsledky:  

PČ.  ODPOVĚDI 2.roč. 3.roč. 4.roč. SUMA 

1. kantoři, přístup kantorů  76 73 61 210 

2. školní bufet 48 65 84 197 
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3. vybavení PC učeben 39 50 73 162 

4. Studentský klub 54 55 53 162 

5. vybavení školy 56 45 53 154 

6. certifikáty 59 41 43 143 

7. ředitel, schopné a silné vedení školy 46 34 21 101 

8. komunikace se studenty, přístup k nim 20 28 13 61 

9. dopravní dostupnost 19 11 27 57 

10. výuka, kvalita výuky 20 26 7 53 

 

Slabé stránky školy - celkové výsledky :  

PČ.  ODPOVĚDI 2.roč. 3.roč. 4.roč. SUMA 

1. staré botníky, šatna 34 51 46 131 

2. virtuální škola 12 7 65 84 

3. přístup některých profesorů 11 17 34 62 

4. malá tělocvična 8 19 23 50 

5. málo dívek 11 23 14 48 

6. mnoho schodů 24 10 6 40 

7. problémy s topením, zima 0 11 27 38 

8. Wi-fi 8 16 9 33 

9. není jídelna 14 5 1 20 

10. málo exkursí, školních akcí 2 12 5 19 

 Jak vyplývá z anket, za nejsilnější stránku školy považovali v září 2010 studenti pedagogický 
sbor, dále pak vybavení školy a místa pro jejich další vyžití (Studentský klub) či utišení hladu či žízně 
(bufet).  

 Co se týká slabých stránek, u čtvrtých ročníků si vysloužila kritiku virtuální škola, což 
souviselo s trojím přihlašováním k Výběrovému volitelnému předmětu na jaře 2010. Ovšem díky 
jejich vstřícnosti se podařilo systém odladit a tak na jaře 2011 již proběhlo přihlašování bez jediné 
chyby a bez jediné stížnosti.  

 Výsledky a pořadí v oblasti silných a slabých stránek se výrazně neliší od let předchozích.  
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Září 2010 – Uvedení do provozu školící místnosti  

 V místnosti číslo 2 byla vybudována školící místnost, především pro kursy Microsoft. 
Vzhledem k tomu, že tato místnost slouží výhradně pro školení, která jsou doplňkovou činností školy, 
bylo její vybudování hrazeno z výnosů z doplňkové činnosti.  

Říjen 2010 – Zasedání Školské rady 

 Za účasti ředitele se sešla Školská rada, která schválila Výroční zprávu, Klasifikační a Školní 
řád. Vzala na vědomí předložené hospodaření školy.  

Říjen 2010 – Zahájení seminářů z programování  

 Absolvent školy a současný student vysoké školy Marek Keřka zahájil semináře 
z programování, věnované jazyku PHP. Někteří studenti, kteří seminář úspěšně dokončili, získali na 
jaře 2011 příslušné certifikáty.  

Říjen 2010 – Úmrtí bývalého pedagoga Ing. Pavla Kalčíka  

 Dne 10. října 2010 zemřel dlouholetý pedagog školy Ing. Pavel Kalčík. Působil na škole od 
roku 1970, vyučoval předmět Kontrola a měření. I po odchodu do penze jako pedagog, do posledních 
chvil vykonával funkci požárního preventisty a bezpečnostního technika.  

Říjen 2010 – Generálka státních maturit  

V pondělí 11. a úterý 12. října 2010 proběhla generálka státních maturit. Tato generálka 
dopadla dobře jak po organizační stránce, tak po stránce výsledkové. Generálky se zúčastnil 
inspektor České školní inspekce a natáčela ve škole televize Nova.  

Říjen 2010 – Dokončení zateplení a rekonstrukce školy  

 Byla dokončena realizace grantu EU na výměnu oken a částečné zateplení budovy a využití 
mimořádné dotace na opravu prostor Studentského klubu a prostor pro praktická cvičení v přízemí.  

 V rámci grantu ve výši cca 23,3 milionů korun bylo i za pomoci doplňujících prostředků 
poskytnutých zřizovatelem, hlavním městem Prahou, učiněno mnoho velmi důležitých a zásadních 
úprav v budově školy. Byla vyměněna všechna okna a venkovní dveře, byla vyměněna střešní krytina, 
zateplena a opravena fasáda z velkého dvora, kde se nachází většina tříd.  

 Z mimořádné dotace MHMP ve výši cca 2,4 miliony korun byly provedeny nové elektrické a 
internetové rozvody ve Studentském klubu i v jeho oddělené součásti Audio video studiu. Dále byly 
opraveny prostory v přízemí, kde probíhá výuka praktických cvičení.  

Říjen 2010 -  Vystoupení ředitele v Českém rozhlase  

 Ředitel se zúčastnil ve středu 20. října 2010 od 14.00 diskusního pořadu v Českém rozhlase. 
Po předtočených rozhovorech redaktorky s panem ministrem Dobešem a ředitelem CERMATu 
panem Zeleným ve studiu diskutoval ředitel školy s ředitelem SCIO panem Šteflem. Tématem byly 
státní maturity. Vysílání pořadu bylo téhož dne večer.  
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Říjen 2010 – Podání grantů v rámci programů MHMP 

 Naše škola respektive vedení školy a pedagogové připravili celkem 9 různých projektů, které 
zaslali do grantové výzvy v rámci programů Magistrátu HMP.  

Říjen 2010 – naučná vycházka k historickému datu a soutěž mezi třídami 

 Dne 24. října 2010 se uskutečnila vycházka studentů školy v doprovodu jejich pedagogů po 
památkách, vztahujících se k důležitým datům v naší historii. Každá třída později připravila z vycházky 
svou reportáž a fotografickou koláž. Nejlepší třída později obdržela ocenění.  

 Třídě 4. A se podařilo „ulovit“ i okolo procházejícího premiéra Petra Nečase a ten se s nimi 
vyfotografoval.  

Říjen 2010 – Školení pedagogů v oblasti využívání virtuální školy 

V období ředitelského volna v pondělí a úterý 25. a 26. října 2010 proběhlo školení pedagogů 
školy v oblasti výpočetní techniky a používání systému virtuální školy. 

Říjen 2010 - Setkání ředitele s náměstkem ministra školství  

 Ředitel se sešel s náměstkem ministra školství panem Němcem, pracovní hodinová schůzka 
se uskutečnila v úterý 26. října 2010. Tématem bylo financování pražských středních škol a způsob 
státních maturit.  

Listopad 2010 – Praxe studentů 

V prvních dvou listopadových týdnech proběhly praxe studentů 4. ročníků oboru vzdělání 
Informační technologie. Dvacet studentů konalo praxi ve škole pod vedením ředitele školy. Další pak 
v různých organizacích.   

Listopad 2010 - Soutěž o nejlepší portál třídy na virtuální škole 

 Hodnotící komise ve složení ředitel školy, oba zástupci ředitele, asistent ředitele pan Hejhal a 
správce virtuální školy pan Szadkowski  provedli vyhodnocení soutěže o nejlepší portál třídy na 
virtuální škole. Oba posledně jmenovaní jsou absolventi naší školy z předloňského roku, současní 
studenti druhého ročníku vysoké školy a pro naši školu pracují na částečný úvazek.  

 U všech hodnotitelů vyhrála třída 2.A, tudíž získala plný počet bodů. Za první místo se 
přidělovaly tři body, za druhé místo 2 body a za třetí místo 1. bod. Níže je uvedeno pořadí tříd.  

1. místo : třída 2.A - 15 bodů 

2. místo : třída 3.B -   6 bodů 

3. místo : třída 2.B -   4 body 

4. místo : třída 3.D -   3 body  

5. místo : třída 4.D -   2 body  
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Listopad 2010 -  Návštěva redaktorky MF Dnes ve škole 

 V úterý 11. listopadu 2010 navštívila naši školu redaktorka MF Dnes paní Radka Wallerová. 
Kromě diskuse s ředitelem na téma státních maturit si učinila anketní průzkum ve dvou třídách ke 
státnímu svátku 17. listopadu a následně diskutovala se studenty na téma života před a po roce 
1989. Dle jejích slov odcházela velmi spokojená, ocenila úroveň studentů a byla překvapena, že jsou 
studenti o těchto věcech schopni debatovat.  

S ředitelem absolvovala také prohlídku školy. Velmi se jí líbil Studentský klub a Audio video 
studio a také systém virtuální školy, způsob organizace maturitních projektů, se všemi těmito 
aktivitami školy jí ředitel seznámil.  

Listopad 2010 - Anonymní udání na Českou školní inspekci  

 Na Českou školní inspekci dorazilo anonymní udání, naprosto totožné s tím, které obdržel i 
zřizovatel. Týkalo se uvolnění pedagogů závodících na dračích lodích na závody do Indonésie.   

  V pátek 12. listopadu 2010 se kolem 8.30 hodin dostavila paní inspektorka a pan inspektor a 
začali udání vyšetřovat. Vzhledem k malému počtu zameškaných dnů, k tomu probíhajícím praxím 
čtvrtých ročníků a dlouhé době, kdy je možné zameškané hodiny nahradit, neshledala inspekce 
stížnost jako odůvodněnou. Přesná citace viz níže 

„a). Stížnost na narušení výuky 4. ročníků hodnotí ČSI jako nedůvodnou. 

 b). Stížnost na narušení výuky 1. až 3. ročníků hodnotí ČSI jako neprokazatelnou.“  

Listopad 2010 -  Kolaudace projektu zateplení SSPŠ Preslova 

 V pátek 12. listopadu 2010 proběhla kolaudace po stavebních pracích vzešlých z projektu 
Zateplení SSPŠ Preslova. Tuto kolaudaci organizoval zřizovatel a proběhla bez problémů.  

Listopad 2010 - Účasti pedagogů na závodech Dračích lodí v Indonésii  

 Účast pedagogů na závodech Dračích lodí v Indonésii dopadla velmi dobře, nedošlo 
k žádnému problému. Naopak byly navázány zajímavé kontakty a výprava se těšila velkému zájmu 
místních lidí i médií. Pedagogové se akce zúčastnili na vlastní náklady a čerpali neplacené volno.  

Listopad 2010 – Výstava středních škol Schola Pragensis  

Od čtvrtka 25. listopadu do soboty 27. listopadu 2010 se uskutečnila v Kongresovém paláci 
tradiční výstava pražských středních škol Schola Pragensis.  

Oproti loňskému roku byl zaznamenán větší zájem veřejnosti. Velkému zájmu se těšily 
především maturitní projekty studentů, které představovaly tři různé provedení počítačů, z nichž 
jedním byla minimotorka studentky Hesové ve formě počítače.  

Listopad 2010 – Dokončení vybírání příspěvky na Radu rodičů  

 Na plenární schůzi Rady rodičů byly diskutovány dobrovolné příspěvky na Radu rodičů ve výši 
500,- Kč. Nejproblematičtější se jevila třída 3. B, kde byly vybrány příspěvky pouze od 57% studentů, 
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následuje třída 4. C s 81% a třídy 2. A s 86%. Všechny další třídy mají výběr nad 90%, 14 tříd dokonce 
100%.  

 Příspěvek na Radu rodičů nezaplatilo pouhých 27 studentů, výběr je 96 %, což je nejvíce 
v historii fungování Rady rodičů.  

Listopad 2010 – Realizace mezinárodního projektu Global Village  

 Tradičně po dobu jednoho týdne od 22. do 26. listopadu se profesorka Kaiferová s vybranou 
třídou 3.D zúčastnila mezinárodního projektu Global Village. Během této doby se kolektivy studentů 
v několika evropských školách pomocí internetu a videokonferencí domlouvali v anglickém jazyce na 
řešení obdrženého zadání. Naši studenti patřili rozhodně k nejaktivnějším a nejlepším.   

Prosinec 2010 – Zahájení série Dnů otevřených dveří  

 Ve středu 1. prosince 2010 proběhl od 14.00 do 18.00 hodin první Den otevřených dveří a od 
18.00 do 20.00 hodin Den otevřených dveří pro absolventy. Prvním Dnem otevřených dveří byla 
zahájena série čtyř prezentací školy pro veřejnost, respektive pro potenciální zájemce o studium. Po 
prvním Dni otevřených dveří následovala již tradiční dvouhodinová akce pro bývalé absolventy školy.  

 Je nutné pochválit nasazení pedagogického sboru i mnoha desítek studentů, kteří se na 
každém Dni otevřených dveří podíleli, ať již na jednotlivých pracovištích či jako průvodci. Ohlasy 
návštěvníků na studenty ve společenském oděvu byly velmi pozitivní, vysoce oceňována byla jejich 
schopnost komunikace.  

Prosinec 2010 - Schůze IT oddělení školy a jmenování vedoucího oddělení
 Ve čtvrtek 16. prosince 2010 od 14.00 hodin se konala schůze IT oddělení školy, kterou svolal 
ředitel školy. Na té ředitel oznámil své rozhodnutí jmenovat pana Černohorského vedoucím IT 
oddělení. Kromě ředitele byli přítomni členové IT oddělení školy pánové Černohorský, Kolář, Bayer, 
Strejček a Beránek.  

Prosinec 2010 – Lyžařský výcvikový kurs  

 První skupina studentů se zúčastnila lyžařského výcviku, akce byla podle dozorujících 
pedagogů na vysoké úrovni a chování studentů bylo vysoce ceněno.  

Leden 2011 - Návštěva pana ministra školství na naší škole 

 Ve čtvrtek 20. ledna 2011 se od 10.00 do 12.00 hodin uskutečnila návštěva pana ministra 
školství pana Dobeše na naší škole. Ministr školu navštívil na základě pozvání ředitele. Ředitel již delší 
dobu s představiteli MŠMT komunikoval a zasílal své připomínky k některým oblastem středního 
školství.  

 Nejprve se uskutečnila krátká cca dvacetiminutová beseda v ředitelně školy, za účasti 
ředitele, zástupců ředitele a studentů Melichárka (předseda Studentské rady), Hartmana (správce 
Studentského klubu) a Povolného (časopis Presík). Během této diskuse předal ředitel panu ministrovi 
některé dokumenty, především svoje připomínky a výhrady týkající se financování školství a státních 
maturit. Pan ministr naopak informoval o některých svých krocích a též o přípravě schématu, asi od 
dubna 2011, který by umožnil středním školám snáze dosáhnout na nějaké peníze ze SF EU. Včetně 
pražských středních škol, které jsou díky bohatému regionu Praha jako příjemci doposud vyřazeni. 
Tento slib se mu bohužel splnit nepodařilo.  
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 Následně se uskutečnila prohlídka školy, na které pana ministra doprovázel ředitel školy a 
trojice výše zmíněných studentů. V učebně číslo 2 byl panu ministrovi představen ředitelem a panem 
Melichárkem systém virtuální školy, který pana ministra velmi zaujal. Kromě jiného pan ministr velmi 
oceňoval Studentský klub a Audio video studio, kde ho s chodem těchto prostor seznámil pan 
Hartman a pan Melichárek. Studenti i ředitel během prohlídky odpovídali na dotazy pana ministra i 
jeho doprovodu.  

 Od 10.55 do cca 11.50 hodin se uskutečnila beseda pana ministra se studenty čtvrtých 
ročníků v tělocvičně. Víceméně studenti kladli dotazy, na které jim pan ministr otevřeně odpovídal či 
vyjadřovali své připomínky, nejvíce ke státním maturitám a zavádění školného na vysokých školách.  

 Na závěr poskytl pan ministr krátké interview pro SSPS TV studentům Žampachovi a 
Juračkovi. Ti také natáčeli průběh návštěvy pana ministra, fotografie pořizoval student Fiala.  

Leden 2011 – Výsledky hospodaření školy v kalendářním roce 2010  

 Hospodářka školy paní Myslivečková předložila řediteli podrobný přehled o hospodaření 
školy v kalendářním roce 2011, připravený na základě podkladů od paní účetní Nedvídkové.  

 Hospodaření v kapitole provozních prostředků skončilo se ztrátou 188. 770,- Kč, což bylo 
způsobeno především brutálním krácením ONIV (ostatní neinvestiční výdaje), které poskytuje MŠMT 
a nesprávně se těmto prostředkům říká peníze na učební pomůcky. Celkem byla dotace od 
zřizovatele do kapitoly provozních prostředků ve výši 6.107.000,- Kč.  

Se ztrátou svým způsobem zřizovatel počítal, bylo doporučeno ji pokrýt z výnosů doplňkové 
činnosti či z fondů školy.  

Za komunistů se vyprávěl vtip. Američan vydělává 5.000,- dolarů, potřebuje k životu 4.000,- 
dolarů, co udělá se zbytkem je jeho věc. Rus vydělává 5.000,- rublů, k životu potřebuje 6.000,- rublů, 
kde si sežene ten tisíc je jeho věc.  

V případě školy nejde bohužel o podobnost čistě náhodnou, škola potřebovala pro rok 2010 
na provoz cca 6.300.000,- Kč, dostala 6.100.000,- Kč, kde si sežene těch dalších 200.000,- Kč, bylo 
ponecháno na panu řediteli …  

 Z provozních prostředků bylo nutno uhradit topení 1.384.125,- Kč, elektřinu 646.669,- Kč, 
úklid školy 792.742,- Kč, vodu 106.025,- Kč (z toho 47.000,- Kč stojí tzv. splašková voda, která ze 
střech stéká do kanálu), telekomunikační služby (telefony, fax, domény) 187.822,- Kč, účetní služby 
(účetní a mzdová účetní) 500.000,- Kč, hygienické a kancelářské potřeby 86.000,- Kč, tonery do 
tiskáren 40.000,- Kč, odpady 49.000,- Kč, poštovné 33.000,- Kč, bankovní poplatky 33.000,- Kč, 
náklady na instruktory školních kursů 74.000,- Kč (bez peněz ze mzdové kapitoly) a další.   

 Dotace na ONIV v roce 2011 činila pouze 289. 000,- Kč (v roce 2002 to bylo 726. 000,- Kč, 
v roce 2006 již jen 528. 000,- Kč a snižování dále utěšeně pokračuje …). Přitom jen za nákup software 
bylo vydáno cca 245.000,- Kč, na školení pedagogů cca 100.000,- Kč, na náklady na tisk a knihy pro 
výuku 55.000,- Kč, na platbu za internet 100.000,- Kč, na virtuální školu 72.000,- Kč.  

 Vzhledem k rekonstrukci školy a předtím tělocvičny a vzhledem k odchodu ruské školy 
z pronájmu v únoru 2010, došlo k propadu v příjmech v doplňkové činnosti. Z té navíc byla budována 
učebna číslo 2, sloužící k pořádání komerčních kursů. Z tohoto důvodu byl v roce 2010 zisk 
z doplňkové činnosti pouze 175.000,- Kč. Z toho bylo dáno 50.000,- Kč do Fondu odměn a zbytek byl 
využit na pokrytí ztrát v hlavní činnosti.   
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 V oblasti mzdových prostředků došlo ke krácení prostředků na podzim 2010, přesto se 
podařilo udržet výši osobních příplatků zaměstnanců v nezměněné výši a nebylo nutné jejich krácení. 
Prostředky nakonec vyšly, aniž by bylo třeba využít Fondu odměn, čímž zůstává rezerva pro další 
roky. Která se dle vývoje dotací asi bude hodit. Všechny peníze určené na mzdy a mimořádné 
odměny od zřizovatele pro pedagogické pracovníky byly zcela vyčerpány.  

Leden 2011 - Ukončení 1. pololetí 

 Vydávání vysvědčení za první pololetí proběhlo v pondělí 31. ledna 2011 v 6. a 7. vyučovací 
hodině, dle rozvrhů tříd.  

Únor 2011 - Školení IT Essentials  

 Ředitel povolil mimořádně týdenní školení IT Essencial hned čtyřem vyučujícím výpočetní 
techniky v Hradci Králové. Jednalo se o pány profesory Koláře, Bayera, Konaříka a Růzhu. Toto 
školení je velmi důležité pro jejich výuku.  

Únor 2011 - Prodej lístků na maturitní ples a celková bilance 

 Asistentka ředitele pro studentskou agendu paní Karanská předložila řediteli přehled 
prodaných lístků na maturitní ples školy k úterý 1. února 2011. Pokud si někdo ze studentů koupil 
ještě lístek přímo v pokladně v Lucerně, nelze ho do tohoto seznamu zahrnout.  

V předprodeji ve škole bylo prodáno 557 lístků za 300,- Kč (téměř vše čtvrté ročníky), 449 
lístků za 250,- Kč (čtvrté a první ročníky) a 800 lístků za 150,- Kč. Celkem bylo ve škole v předprodeji 
zakoupeno 1806 lístků za 399. 350,- Kč. Níže je uveden přehled lístků po třídách.  

1.A – prof. Cimlerová  - 122  4.A – profesorka Liptáková  - 212 

1.B – profesor Houska  - 97  4.B – profesor Matoušek  - 228 

1.C – profesorka Janotová  - 95  4.C – profesorka Emingerová - 217 

1.D – profesorka Koníčková  - 120  4.D – profesor Petrášek  - 241 

1.L – profesorka Vacková  - 91  4.L – profesorka Nesvadbová - 220 

2.A – profesorka Kopeluková - 14  3.A – profesorka Chládková  - 37 

2.B – profesorka Kaiferová  - 22  3.B – profesorka Brabcová  - 10 

2.C – profesor Kadlec   - 7  3.C – profesorka Vítová  - 25 

2.D – profesorka Saiková  - 9  3.D – profesorka Kabátková  - 28 

2.L – profesor Zelený   - 0  3.L – profesorka Dlouhá  - 12
  

 I s prodejem lístků přímo na pokladně v Lucerně bylo vybráno na vstupenkách 417. 000,- Kč a 
zisk pro Radu rodičů, která maturitní ples pořádá, byl cca 70. 000,- Kč.   
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Únor 2011 – Maturitní ples školy 

 Ředitel zhodnotil maturitní ples školy jako velmi zdařilý. Stejné ohlasy získal i od několika 
rodičů a studentů, se kterými mluvil během vlastního průběhu plesu.  

 Ředitel pomyslně hluboce smeká před všemi pedagogy a studenty, kteří připravili na plese 
svá vystoupení. Gratuluje jim k zaslouženému aplausu a velice děkuje za jejich přístup a aktivitu.  

 Ředitel velmi oceňuje úroveň studentů čtvrtých ročníků. Místo aby se někde před plesem 
„zbořili“, místo aby se během plesu uvedli do stavu „vysoké euforie“, vystupovali se svými tanečními 
kreacemi.  

 Během velmi zdařilého vystoupení skupiny „Tragických tanečníků“ si bohužel přivodila 
zranění nohy paní Karanská, asistentka ředitele pro studentskou agendu. Léčení si vyžádalo měsíc.   

Únor 2011 - Soutěž Microsoft „Education Forum“, finále ČR  

 Po dohodě ředitele školy a paní profesorky Spurné byl do soutěže „Inovative Education 
Forum“ přihlášen projekt studentů 4. D pana Melichárka, Frimla a Mikšovského s názvem „Kecáš“. 
Projekt postoupil do finále 12 projektů různých škol.  

Finále proběhlo v sídle firmy Microsoft ve středu 2. února 2011 mezi 10.00 až 17.00 hodin. 
Vítězové postoupili do Evropského finále v březnu v Moskvě.  

 Finále se zúčastnil osobně ředitel školy, paní profesorka Spurná, výše jmenovaní řešitelé 
projektu a dvojice studentů ze 4. B pánové Žampach a Mašek, kteří točili materiál o akci pro SSPS TV 
a pořizovali fotografie.  

 Většina přihlášených projektů byla z jiného soudku, než náš projekt, proto nebylo možné jim 
přímo konkurovat. Ač náš projekt využívání virtuální školy pro tvorbu maturitních projektů a ukázka 
jednoho konkrétního projektu vzbudil zaslouženou pozornost, i díky dobré prezentaci, nemohl 
konkurovat projektům podporovaným EU se širším zaměřením a dlouhodobým přínosem a 
dopadem.  

 Vítězné dva projekty byly přímo financované z EU, projekt výrazné spolupráce cca 10 
příhraničních škol z ČR, Německa a Polska řádově částkou 10 milionů korun, projekt z Českých 
Budějovic „Zmizelé osudy“ pak částkou cca 3 miliony korun, v rámci něho studenti konali výjezdy na 
hřbitovy, do Osvětimi apod. a objevovali osudy zemřelých „zapomenutých lidí“. Závěrečný videoklip 
byl skvěle zpracovaný, běhal při něm mráz po zádech a musel vzbudit zasloužené emoce devítičlenné 
poroty.  

 Ředitel musel ocenit snahu studentů 4. D se svým projektem „Kecáš“, ovšem v hodnotících 
kritériích nebylo možno dosáhnout na potřebné body v jednotlivých oblastech hodnocení. Ohlasy na 
prezentaci i nápaditost však byly pozitivní.  

Stejně tak student Melichárek byl jednoznačně nejlepší ze všech vystupujících studentů, 
ovšem i on neměl ze svého vystoupení nejlepší pocit, byl zaskočen množstvím „neznámých lidí“ a 
konstatoval, že pro něj šlo o významnou zkušenost.  
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Únor 2011 – Školní kolo Cisco Games 

 Dne 10. února se uskutečnilo pod patronací paní profesorky Spurné školní kolo Cisco Games 
Networking Academy, což byla nominační soutěž pro reprezentaci školy.  

Únor 2011 - Informace studentům třetích ročníků ředitelem školy  

 Během února navštívil tradičně ředitel na jednu hodinu studenty třetích ročníků, kde je  
osobně informoval o zápisu do Výběrových odborných předmětů a získání námětu na maturitní 
práci.  

Únor 2011 -  Přehled účtů WiFi a využívání notebooků ve výuce 

 Pan Strejček z IT oddělení školy zaslal přehled o účtech WiFi v jednotlivých třídách. Níže je 
uvedený přehled v jednotlivých třídách.  

 V prvních ročnících má zřízen účet 44,71 % studentů, ve 2. ročnících 45,39%, ve třetích 
ročnících 51,33 % a ve 4. ročnících 53,21 % studentů. Celkem má účet 305 studentů a v nich 341 
zařízení.  

 Níže uvedená čísla přibližně korespondují s využíváním notebooků studenty v jednotlivých 
třídách.  

1.A - 14 x  2.A - 10 x  3.A - 18 x  4.A - 15 x 

1.B - 17 x  2.B - 14 x  3.B -   7 x  4.B - 20 x 

1.C - 20 x  2.C - 19 x  3.C - 18 x  4.C - 15 x 

1.D - 12 x  2.D - 18 x  3.D - 10 x  4.D - 24 x 

1.L - 13 x  2.L -   8 x  3.L - 24 x  4.L -   9 x 

Únor 2011 - Prezentační materiál ECDL a naše škola  

 V propagačním materiálu ECDL o výuce informatiky na středních školách je mezi čtrnácti 
českými středními školami, které jsou příkladem dobré práce, uvedena i naše Smíchovská střední 
průmyslová škola. Chválí tam naši školu za motivační systém se slevami za dobrý prospěch a za náplň 
výuky. 

Únor 2011 – Domluva na další spolupráci s ČVUT  

 Ve čtvrtek 17. února 2011 od 12.30 hodin proběhla schůzka o další spolupráci naší školy 
s ČVUT. Schůzky se zúčastnil za školu ředitel a pan profesor Fuksa, za ČVUT Ing. Schmirgler a jeho 
kolegyně.  

 Pro příští školní rok 2011/2012 bude probíhat spolupráce na projektu Formule 1 (dvakrát tři 
studenti) a na dalších dvou projektech (dvakrát dva studenti).   
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Únor 2011 - Kontrola z úřadu práce Prahy 5  

 V úterý 22. února 2011 se uskutečnila celodenní kontrola z úřadu práce Prahy 5.  Neshledala 
žádné závažné nedostatky. 

Březen 2011 – Beseda s kulturním atašé USA 

 V pátek 4. března se uskutečnila beseda studentů naší školy s kulturním atašé USA. Šlo o akci 
organizovanou předmětovou komisí cizích jazyků.  

 Březen 2011 – Zájezd na výstavu CEBIT do Hannoveru  

 V rámci spolupráce naší školy a ČVUT se uskutečnil v sobotu 5. března za využití prostředků z 
grantu EU zájezd našich studentů na výstavu výpočetní techniky CEBIT do Hannoveru. Zájezd byl 
studenty hodnocen kladně, byť vyjížděli krátce po páteční půlnoci a vraceli se krátce po sobotní 
půlnoci.  

Březen 2011 – Testování modelů projektu Formule 1 v naší škole 

 O víkendu proběhlo na naší škole zkušební testování modelů, vytvořených v rámci 
mezinárodního projektu „Formule 1 do škol“, kdy tříčlenné týmy vytvářejí modely formule 1 podle 
stanovených pravidel. Naše škola do soutěže přihlásila dva tříčlenné týmy, jejich projekt byl zároveň 
projektem maturitním. První tým tvořili studenti Jan Liška (4. B), Lukáš Strašík a Jakub Podroužek, 
oba třída 4. C. Druhý tým byl opět ze třídy 4.C a v něm pracovali Vladimír Dohnal, Filip Beránek a Jan 
Chroust.  

 Naši studenti se následně zúčastnili i oficiální soutěže, postoupit do celorepublikového finále 
se jim bohužel nepodařilo. I tak je nutné je pochválit za dobrou reprezentaci školy.  

Březen 2011 – Zápis námětů na maturitní projekty na virtuální škole 

 Zahájení zápisů námětů na maturitní projekty na virtuální škole začalo od pondělí 7. března 
2011. Právo zapsat námět na projekt měl každý pedagog školy do připravených formulářů. Pokud byl 
již domluven se studentem - řešitelem, připsal jeho jméno.  

 Právo si přihlásit námět na projekt měl každý student. Tento zapsaný námět na projekt se 
objevil v seznamu námětů projektů přihlášených studenty. Zároveň se objevil v úkolovníku ředitele. 
Následně měl ředitel tři možnosti. Buď námět na projekt bez výhrad schválil, nebo rovnou zamítl. Ve 
třetí možnosti požádal studenta o doplnění, čímž zůstal takový námět na projekt v řešení. Tyto tři 
stavy byly vyznačeny ve zmíněném seznamu námětů na projekty.  

 Konec zápisu byl stanoven na 31. května 2011.   

Březen 2011 - Soudní řízení v souvislosti s úrazem na horách v roce 2006 

 U městského soudu bylo projednáno odvolání ve věci žaloby na školu v souvislosti s úrazem 
na horách, který způsobil lyžařce v roce 2006 student školy během výcviku. V jednání první instance 
byla žaloba zamítnuta s tím, že nebylo prokázáno žádné pochybení ze strany školy při vedení výcviku, 
nicméně škole byly ponechány náklady na právní zastupování.  
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Jelikož se žalující strana odvolala, dal ředitel pokyn i právnímu zástupci školy k odvolání. 
V odvolacím řízení soud potvrdil rozsudek první instance a navíc přiznal škole i právo žádat náhradu 
za soudní výlohy. Žalující strana tak podle soudního rozhodnutí musí zaplatit škole na úhradu jejích 
právního zástupce částku cca 49. 000,- Kč.  

Škola uhradila fakturu za výlohy při svém právním zastupování, nyní bude čekat na uhrazení 
výloh od žalující strany. Žalující strana požádala ředitele prostřednictvím právního zástupce školy o 
možnost uhradit soudní výlohy v několika splátkách, k čemuž dal ředitel školy svolení. Termín 
limitoval kalendářním rokem 2011.  

Březen 2011 - Nový předseda Studentské rady  

 Studentská rada si na svém zasedání v úterý 8. března 2011 zvolila nového předsedu 
Studentské rady, který nahradí pana Miloslava Melichárka, neboť on končí studium. Zvolen byl 
student Jan Plíva ze 2. B.  

Březen 2011 - Účast studentů na soutěži IT Junior 

 Ve čtvrtek 10. března 2011 se pod dohledem pánů profesorů Bayera a Koláře zúčastnili 
studenti Cyril Fessl (3. C) a Marek Suchánek (3. D) soutěže IT Junior, který pořádala SOŠ a SOU 
Weilova.  

 Naši studenti skočili druzí v republice, za školou z Hradce Králové, která je regionálním 
školitelem CISCO. Páni profesoři Bayer a Kolář studenty ve svém volnu v odpoledních hodinách 
připravili na soutěž i za použití svých získaných dovedností ze školení CISCO – IT Esential. Páni 
profesoři vyzdvihli výjimečný výkon našich studentů, jejich odhodlání a nasazení.   

Březen 2011 - Účast na soutěži CISCO GAMES 

Studenti Hartman (3. L), Pražák (4. A) a Potužník (4.A) se pod vedením lektora pana Beránka 
zúčastnili klání čtrnácti týmů Cisco Academy, které reprezentovaly Cisco Academie zřízené na 
středních školách v České republice. Naši studenti skončili na velmi pěkném třetím místě.  

Březen 2011 – Zahájení přijímacího řízení  

 15. března 2011 skončil termín pro podávání přihlášek ke studiu na střední školu. K pátku 18. 
března 2011 bylo na naši školu doručeno 417 přihlášek ke studiu.  

Březen 2010 – Lyžařský výcvikový kurs  

 Druhá skupina studentů se zúčastnila lyžařského výcviku, akce byla podle dozorujících 
pedagogů na vysoké úrovni a chování studentů bylo vysoce ceněno.  

Březen 2011 - Postup do krajského kola v soutěži Prezentiáda 

 Tři studenti ze třídy 2.B Jan Štverák, Jiří Fryč, Jan Jarý postoupili se svou prezentací do 
krajského kola soutěže „prezentiáda“, což je Mistrovství ČR středních škol v prezentačních 
dovednostech. V tom rozhodně nezklamali, na postup do republikového finále však nedosáhli.  
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Březen 2011 – poznávací zájezd do Anglie  

 Ve dnech 27. března až 1. dubna se uskutečnil tradiční poznávací zájezd do Anglie, který 
organizuje komise cizích jazyků pod vedením profesorky Zuzany Stuchlíkové. Spolu s ní dozor 
vykonávaly paní profesorky Helena Kaigerová a Helena Dlouhá. Zájezd se vydařil, doprovázející 
pedagožky naše studenty chválily za jejich pozitivní přístup i dobré společenské vystupování. Ohlasy 
ze strany studentů byly rovněž velmi příznivé.  

Duben 2011 - Smrt studenta Jakuba Průši  

 V pátek 1. dubna 2011 zemřel při nehodě student třídy 1. B Jakub Průša. Jeho pohřeb se 
konal v pátek 8. dubna 2011 v 14.15 hodin v krematoriu v Motole. Obřadu se účastnila třída 1. B, 
třídní profesor třídy 1. B pan profesor Houska a ředitel školy. 

Duben 2011 - Návštěva pana náměstka primátora ve škole  

 Ve čtvrtek 7. dubna 2011 se mezi 9.00 až 10.15 hodin uskutečnila návštěva pana radního pro 
školství a náměstka primátora Ing. Antonína Weinerta. Spolu s ním přišla jako zástupkyně Odboru 
školství paní Chlupová a jako třetí host asistentka pana radního. Za školu návštěvu přijal ředitel školy 
v doprovodu předsedy Studentské rady pana Plívy (2.B) a správce Studentského klubu pana 
Hartmana (3.L). Složení školní „delegace“ hosty očividně překvapilo, studenti byli v oblecích a velmi 
dobře reprezentovali školu.  

 Nejprve ředitel představil panu radnímu obecně školu. Předal mu svoje úvahy a finanční 
rozbory, dále žádost o dotaci na rekonstrukci školní sítě a dílko „Škola očima studentů“, tedy škola ve 
fotografiích a s textem v bublinách. Ředitel informoval o stavu oborů a studentů.  

Na toto reagovala paní Chlupová slovy: „Pane náměstku, chtěla bych doplnit pana ředitele. 
Ten se zapomněl zmínit, že když on nastupoval do funkce, patřila tato škola do skupiny škol, o 
které jsme jednali v pondělí (optimalizace alias rušení škol, pozn. ředitel). Pan ředitel tuto školu 
pozvedl na zcela jinou úroveň. Jeho studenty a jejich počet jim mohou závidět mnohá čtyřletá 
gymnázia, škola má výbornou pověst.“ Pan radní přidal, že se domníval, že takto naplněná jsou 
pouze osmiletá gymnázia.   

 Následně se začalo hovořit o nutnosti rekonstrukce datové sítě školy, na základě předložené 
zprávy pana Černohorského. Na dotazy pana radního se ujal odpovídat student Hartman a ředitel 
před jeho schopnostmi reagovat na dotazy musí smeknout. Student Hartman dokázal velmi věcně 
obhájit nutnost rekonstrukce datové sítě, prokázal v diskusi pohotovost i odborné znalosti.  

 Následovala prohlídka školy. V učebně číslo 2 ředitel a student Hartman představili hostům 
virtuální školu, což se setkalo s velmi pozitivním ohlasem a svým způsobem tím byla i podpořena 
žádost o dotaci na rekonstrukci sítě. Systém i jeho naplněnost byla návštěvou velmi oceněna.  

 Během prohlídky školy se do diskuse zapojil i student Plíva a i on vystupoval velmi seriózně a 
věrohodně. 

Duben 2011 – Beseda s Ing Drábovou o jaderné energetice  

 V úterý 12. dubna se uskutečnila beseda s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou 
energetiku Ing. Danou Drábovou. Beseda proběhla v zasedací místnosti naší školy a mezi studenty 
měla velmi pozitivní ohlas.  
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Duben 2011 - Volby do Školské rady 

 Ve středu 13. dubna 2011 proběhly volby do Školské rady, respektive volby zástupců za 
pedagogický sbor a za studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů.  

 Za pedagogický sbor byly zvoleny paní profesorky Binderová a Chládková. Za studenty a 
zákonné zástupce nezletilých studentů byli zvoleni dva bývalí předsedové Studentské rady, pan 
Pokorný a letošní maturant pan Melichárek.  

Duben 2011 - Písemná část maturity 4. L a přítomnost inspektora z ČSI 

V pátek 15. dubna 2011 se uskutečnila písemná část profilové maturitní zkoušky 
z matematiky ve třídě 4. L. Přítomen byl i předseda maturitní komise pro třídu 4. L pan Matyasovič a 
inspektor České školní inspekce pan Hradecký. Ten byl následně přítomen všem dalším maturitním 
zkouškám.  

Duben 2011 - Zápis známek do indexu studenta ve třídě 1.B  

Byl zahájen zkušební zápis známek do indexu studentů 1.B, která byla testovací třídou tohoto 
systému.  

Duben 2011 – Internetové ankety Student, Kantor a Sympaťák roku  

 Byly zahájeny tradiční internetové ankety, v nichž kantoři hledali Studenta roku a naopak 
studenti Sympaťáka a Kantora roku. Výsledky jsou uveřejněny na předchozích stránkách tohoto 
vydání Presíku.  

 

Duben 2011 - Návštěva porady ředitelů základních škol Prahy 6  

 Ředitel a paní profesorka Spurná se ve čtvrtek 28. dubna 2011 zúčastnili porady ředitelů 
základních škol Prahy 6. Na úvod této porady dostali prostor, aby ředitelům základních škol učinili 
nabídku na spolupráci. Ředitel obecnou, paní profesorka Spurná pak v oblasti školení pedagogů, 
studentů a soutěže družstev základních škol v IT dovednostech, kterou připravila.  

Duben 2011 - Presík speciál  

 V pátek 29. dubna 2011 odpoledne byl dokončen Presík speciál, který se věnuje období mezi 
roky 1948 až 1989. Tento časopis v rozhovoru s ředitelem velmi ocenil pan senátor Škaloud, neboť 
považuje za záslužné o těchto událostech se studenty diskutovat a tuto smutnou minulost našeho 
státu jim připomínat.   

Květen 2011 – Přihlášení studentů 3. ročníků do výběrových předmětů  

Studenti třetích ročníků měli možnost si volit z osmi nabízených Výběrových odborných 
předmětů, například počítačové sítě, programování, multimédia, grafické systémy. Tento předmět je 
dotován třemi hodinami týdně.  

Přihlašování se uskutečnilo přes systém virtuální školy, vše proběhlo bez problémů, nebyla 
zaznamenána žádná stížnost.  
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Květen 2011 - Obhajoby maturitních prací  

 Ve dvou týdnech proběhly obhajoby maturitních prací. Ředitel se osobně zúčastnil v roli 
zkoušejícího i přísedícího čtyř z pěti prezentací, s výjimkou třídy 4.C. Maturitní obhajoby hodnotil 
jako výborné, studenti v drtivé většině dobře prodali svou kvalitní práci, kterou vykonali během 
školního roku. Vysoké ohodnocení si zaslouží pochopitelně všichni garanti a konzultanti, kteří odvedli 
výbornou práci.   

 Z neformálních rozhovorů ředitel školy usoudil, že se maturitní obhajoby líbily i přítomným 
předsedům maturitních komisí i inspektorovi ČŠI, který byl přítomen všem prezentacím.  

Květen 2011 – Podpora Rady rodičů studentským požadavkům  

 V úterý 10. května 2011 se uskutečnila schůze Rady rodičů. Na návrh nového předsedy 
Studentské rady pana Plívy schválila Rada rodičů vybavení Studentského klubu žaluziemi za cca 
10.000,- Kč.  

Dále Rada rodičů schválila i návrhy správců studentského klubu. Pan Hartman přednesl návrh 
na vybavení Studentského klubu záložním zdrojem energie ve výši cca 5.500,- Kč. Druhý správce pan 
Patras přednesl žádost o nákup dalších čtyř sedacích pytlů Elegant za cca 10.000,- Kč, nákup různých 
doplňků k počítačům za cca 3.000,- Kč a nákup tří počítačových stanic za cca 36.000,- Kč.  

Květen 2011 – Soutěž Virtual Reality Cup 

 V pátek 13. května proběhlo na naší škole vyhlášení za nejlepší studentské práce 
v modelování v programu Cinema 4D. Úkolem bylo vymodelovat skutečné nádraží. Vyhrál student 
Gymnázia Jana Keplera, na druhém místě se umístil Zdeněk Langer a třetí místo Jakub Povolný, oba 
studenti naší školy. Věcné ceny předal zástupce firmy Digital Media. Přítomen byl ředitel školy a pan 
profesor Jaroslav Zápotocký.  

Květen 2011 – Soutěž v tvůrčím psaní  

 Komise humanitních předmětů vyhlásila soutěž v tvůrčím psaní, do soutěže se mohl přihlásit 
jakýkoli student s libovolným slohovým útvarem. Příspěvky byly vystaveny na virtuální škole, nejlepší 
studenti vybraní hlasováním studentů následně obdrželi věcné ceny.  

Květen 2011 - Jednání ředitele se zástupci Prahy 5 

 V pondělí 16. května 2011 se od 7.30 hodin uskutečnila pracovní schůzka za účasti ředitele a 
paní profesorky Spurné s představiteli Prahy 5. Za tento region se dostavila vedoucí Odboru školství 
Prahy 5 Dr. Drmotová a lektorka zajišťující vzdělávání pedagogů na Praze 5, která mimochodem 
absolvovala některá školení z oblasti IT na naší škole a velmi naši školu chválila, za vybavení i úroveň 
kursů.  

Byla domluvena rámcová spolupráce Prahy 5 a naší školy v oblasti vzdělávání pedagogů 
základních škol v oblasti IT. Konkrétní témata kursů budou stanovena v dalších konkrétních 
jednáních, i na základě požadavků pedagogů základních škol. Rovněž byla domluvena konference 
pedagogů základních škol Prahy 5 zabývajících se problematikou IT, uspořádá ji naše škola, termín 
pravděpodobně v přípravném týdnu v srpnu.  
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Květen 2011 - Poslední zvonění tříd 4. A, 4. D a 4. L  

 Ředitel velmi kladně hodnotil přístup studentů 4. A a 4. D k poslednímu zvonění. Třída 4. A si 
připravila „živé sochy“ a třída 4.D pak „grilovací párty“ na velkém školním dvoře. Podobné akce 
mohou být inspirací pro letošní maturitní ročníky k inteligentnímu a zábavnému poslednímu zvonění.  

Květen 2011 - Vyhlášení 4. výzvy v programu Praha – Adaptabilita 

 Proběhla jednání o přípravě projektu do 4. výzvy v programu Praha – Adaptabilita. Své role 
se velmi aktivně zhostila paní profesorka Spurná, která intenzivně jednala s pedagogy i ředitelem a 
navíc již připravila první pracovní návrh vyplněného formuláře.  

 Konečnou verzi žádosti o grant pak paní profesorka podala ke konci června, nyní se už lze jen 
„modlit“, aby náš projekt zaujal věcné hodnotitele a měl naději v další části několikastupňového 
schvalovacího martyria.  

Květen 2011 - Zahájení ústních maturit  

 V pondělí 16. května 2011 byly zahájeny ústní maturitní zkoušky. Po celou dobu ústních 
maturit byl přítomen i inspektor ČŠI.  

Květen 2011 - Seminář třídy 3. L  

 Zástupce ředitele pro pedagogickou činnost a pan profesor Houska od 16. do 27. května 
2011 se třídou 3. L organizovali seminář, v rámci něhož studenti vypracovali dlouhodobou 
ročníkovou práci. Pro prezentace využívali třídu 201 s interaktivní tabulí.  

Květen 2011 - Seminář třídy 2. L  

 Od 16. do 27. května 2011 se třídou 2.L organizoval ředitel školy seminář na téma „Věda a 
technika“, v rámci něhož studenti vypracovali seminární práci. Pro prezentace využívali zasedací 
místnost školy s interaktivní tabulí.  

Květen 2011 - Praxe studentů  

 Studenti 2. a 3. ročníku oboru vzdělání IT konali od 16. do 27. května 2011 praxe. Celkem 24 
studentů konalo praxe ve škole, 15 studentů pod dohledem ředitele, 4 studenti pod dohledem pana 
profesora Bayera, 3 studenti pod dohledem paní profesorky Kaiferové a 2 studenti pod dohledem 
paní profesorky Janotové.  

Květen 2011 - Výlet třídy 2. L  

 Ve čtvrtek a pátek 19. a 20. května 2011 se uskutečnil pro větší část třídy 2.L vodácký výlet, 
pod dohledem paní profesorky Čechové a paní profesorky Parkanové. Rodiče všech účastníků byli 
kontaktováni dozorem telefonicky a všichni musí podepsat prohlášení, že souhlasí s účastí syna na 
této akci za stanovených pravidel. Výlet proběhl bez jakýchkoli problémů.  
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Květen 2011 -  Schválení grantových projektů HMP 

 Ředitel obdržel usnesení Rady HMP, ve kterém je informován o schválení některých 
podaných projektů v rámci celoměstských programů podpory vzdělávání pro rok 2011. Celkem naše 
škola na tyto granty získala 303. 000,- Kč. Dalších pět podaných projektů podporu nezískalo.  

 Granty musí být naplněny a vyúčtovány nejpozději do listopadu 2011.   

Přehled schválených grantů :  

- „Moderní technologie ve službách vědy a techniky“ – výše 50. 000,- Kč, podával ředitel 
Sáblík, pokračování projektu z předchozích let, vytváření podkladů pro semináře vědy a 
techniky, organizace semináře  

- „Žákovské projekty pro nadané studenty“ – výše 60. 000,- Kč, podával profesor Fuksa, 
zakoupení a využívání speciálního programu pro vytváření maturitních prací studentů 

- „Vytváření studijních materiálů v systému virtuální škola“ – výše 100. 000,- Kč, podával 
ředitel Sáblík, vytváření výukových výkladových materiálů ve všeobecně vzdělávacích 
předmětech, jejich využití pro výklad pedagogů a umístění na virtuální školu pro 
samostudium studentů  

- „Vytvoření učebnice – Sbírka příkladů z programování – Console Applitication – 
v elektronické podobě – výše 93. 000,- Kč, podávala paní profesorka Kopeluková, na učebnici 
předpokládá spolupráci s paní profesorkou Kaiferovou  

 

Květen 2011 – Soutěž International Statistical Literacy Project  

 Pod dohledem paní profesorky Eleny Chládkové se studenti tříd 2.A a 2.C zúčastnili 
mezinárodního projektu statistické gramotnosti o nejlepší plakát. Naše škola vytvořila 25 
dvoučlenných či tříčlenných týmů, tým 2.A Martin Matějka, Jan Patras a Lucie Vlčková postoupil do 
národního finále.  

Květen 2011 - Soutěž základních škol  

 V úterý 24. května 2011 proběhla soutěž tříčlenných družstev celkem 17 základních škol 
v základních dovednostech v oblasti IT, kterou vymyslela, zorganizovala a precizně připravila paní 
profesorka Spurná. Soutěžilo se ve čtyřech skupinách, po soutěži účastníky po škole provedla šestice 
studentů třídy 3.L, která ve slušivém společenském oblečení zajišťovala technické zázemí. Vše bylo 
připraveno do posledního detailu a celá soutěž byla výbornou reklamou naší školy. 

 Vyhlášení výsledků se konalo ve čtvrtek 26. května 2011. Na úvod účastníky pozdravil ředitel 
školy, který poté učinil cca půlhodinovou přednášku o škole, včetně možnosti získání různých 
certifikátů a využívání systému virtuální školy. Následně provedla paní profesorka Spurná 
vyhodnocení soutěže.  

Květen 2011 - Letní sportovní kurs  

 Letní sportovní kurs prvních ročníků proběhl bez problémů, dozorující pedagogové ocenili 
přístup studentů.  
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Červen 2011 – Ukončení přijímací řízení na školní rok 2011/2012  

Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 bylo ukončeno, ředitel ve čtvrtek 3. června 2011 
odnesl celkem 13 nevyřízených odvolání do oboru vzdělání Informační technologie na magistrát. 
S tím, že v tuto chvíli není žádné volné místo a proto těmto odvoláním nelze vyhovět.  

V prvním kole přijímacího řízení všech pět tříd, čtyři třídy Informačních technologií a jedna 
třída Technického lycea, bylo naplněno na maximální kapacitu 34 studentů.  

Červen 2011 - Písemná část státních maturit 

 Proběhla písemné části státních maturit. Při odesílání informací Cermatu nedošlo k žádným 
problémům. Výbornou práci odvedla zástupkyně ředitele pro správní záležitosti paní Binderová i 
vedoucí IT oddělení školy pan Černohorský. Své role se velmi dobře zhostili všichni komisaři, 
zadavatelé a následně i hodnotitelé.    

Červen 2011 – Soutěž Antifetfest  

 Patnáctiminutový film natočený naším studentem Rašídem Fidratovicem Garipovem se 
v klání 61 snímků v rámci filmové soutěže Antifetfest se umístil na výborném druhém místě. Kromě 
toho se zmíněný student podílel i na tvorbě propagačních materiálů této soutěže.  

Červen 2011 - Burza učebnic  

 Nový předseda Studentské rady, student Jan Plíva ze 2.B, předložil řediteli návrh na vytvoření 
burzy učebnic (včetně návrhu technického řešení), kde by si mohli studenti mezi sebou poskytovat 
(kupovat) již nepotřebné (či právě potřebné) učebnice. Ředitel slíbil podporu jeho návrhu.  

Červen 2011 – Výsledky maturitních zkoušek  

 Ve čtvrtek 16. června 2011 obdržela škola od Cermatu oficiální výsledky. Celkové 
vyhodnocení maturit učinil ředitel a vystavil na www stránkách školy. Výsledky jsou podrobně 
rozebrány na jiném místě tohoto čísla Presíku.   

Červen 2011 - Úspěch sportovců školy – předání Poháru primátora Prahy 

  V pátek 17. června 2011 převzala delegace naší školy Pohár primátora Prahy, což je ocenění 
za první místo v dlouhodobé soutěži pražských středních škol. Koná se celkem dvacet soutěží a naši 
reprezentanti se utkali s více než sto konkurenty.  

 Členem delegace byl ředitel, paní profesorka Čechová a Parkanová, pan profesor Matoušek a 
sedm studentů. Doprovodem byl fotograf a kameraman, což náměstek pana primátora ocenil slovy 
„Jistě, ajťáci jsou dobře připraveni a vybaveni.“  

Všichni členové delegace byli vzorně společensky ustrojeni, což významně kontrastovalo 
s ustrojením všech ostatních. Komické, a taky správně okomentované našimi studenty, bylo oblečení 
jednoho delegáta z jiné školy, vzal si košili s krátkým rukávem a rozhalenkou, na ni si navlékl sako, 
přidal šortky a nějaké roztodivné boty.   
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Červen 2011 - Výstava StreTech 

 Páni profesoři Bayer a Kolář zajistili se studenty účast na výstavě studentských projektů 
středních škol, které pořádá ČVUT. Naši školu reprezentovalo pět maturitních projektů, z nichž měl 
největší úspěch počítač v podobě akvária.  

Červen 2011 – Setkání s absolventem školy Ivo Lukačevičem  

 Úspěšný absolvent naší školy Ivo Lukačevič, zakladatel velmi známého „Seznamu“, se 
dostavil do naší školy, aby natočil klip pro své propagační materiály. Při té příležitosti zavzpomínal 
s ředitelem na své studium a následně poskytl krátký rozhovor redaktorům SSPS TV.  

Červen 2011 - Návštěva ze SPŠ Dubnice  

 V pondělí 20. června a úterý 21. června 2011 se uskutečnila návštěva zástupce ředitele a 
jednoho jeho kolegy ze SPŠ Dubnice na naší škole. Takto velmi málo početná výprava byla naším 
partnerem vyslána v souvislosti s nedostatkem peněz. 

Červen 2011 - Výsledky školení v rámci programu Microsoft  

 Paní profesorka Spurná předložila řediteli bilanci školení v rámci Krajského vzdělávacího 
střediska Microsoft, při využití jeho dotačního programu. V rámci něho jsme mohli zdarma proškolit 
139 pedagogických pracovníků (díky aktivitě paní profesorky navýšeno ze 100 na 140), proběhlo 
celkem 11 školení.   

 Velkým plusem je mnoho proškolených našich vlastních pedagogických pracovníků, druhým 
pak proškolení učitelů základních škol (většina z celkového počtu), kteří odcházeli velmi spokojení, 
což znamená dobrou propagaci naší školy.  

 Zároveň paní profesorka informovala o nákupu balíčků pěti certifikačních zkoušek pro naše 
studenty ze 1.500,- Kč. Celkem tuto možnost využilo 185 našich studentů, což je opravdu vysoké 
číslo. Některé zkoušky se již uskutečnily, další je nutné uskutečnit do konce kalendářního roku 2011.  

Červen 2011 - Soutěžní klání se školou ze Záhřebu  

 Paní profesorka Spurná zorganizovala a uskutečnila soutěžní klání školních týmů naší školy a 
spolupracující školy ze Záhřebu v dovednostech v sítích, v rámci Cisco Academy. Naši studenti 
prokázali oproti svým soupeřům dvojnásobné znalosti.  

Červen 2011 - Virtuální prohlídka školy na www stránkách školy  

 Ve školním roce 2010/2011 konal u garanta ředitele školy a konzultanta pana profesora 
Zápotockého maturitní projekt student Jiří Endršt. Tento student si během projektu kromě získaných 
dovedností stačil založit živnost na vytváření virtuálních prohlídek a zakoupil si i vhodné programy a 
techniku.  

 Na základě dohody s ředitelem (dohoda o provedení práce) tento úspěšný maturant (s 
vyznamenáním) v červnu 2011 znovu vyfotografoval všechny zajímavé učebny a chodby a připravil 
velmi působivou virtuální prohlídku školy. Ta je k dispozici na www stránkách školy.  
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Červen 2011 – Předání maturitních vysvědčení  

 V pondělí 20. června proběhlo slavnostní předání maturitních vysvědčení úspěšným 
absolventům školy v reprezentativních prostorách radnice Prahy 5. Akce měla velmi dobrý ohlas.  

Červen 2011 - Schůzka redakce Presíku  

 V úterý 21. června 2011 si svolal ředitel studenty třetích ročníků, kteří budou konat v příštím 
školním roce maturitní projekt s názvem Redaktor Presíku. Zároveň vyzval ke spolupráci i studenty 
z nižších ročníků.  

Červen 2011 - Schůzka redakce SSPS TV 

 V úterý 21. června 2011 si svolal ředitel studenty třetích ročníků, kteří budou konat v příštím 
školním roce maturitní projekt související se školní internetovou televizí SSPS TV. Zároveň vyzval ke 
spolupráci i studenty z nižších ročníků. Na schůzkách byl přítomen i asistent ředitele pan Hejhal, 
který zajišťuje prezentaci příspěvků na internetu. Druhá schůzka se uskutečnila ve čtvrtek 23. června 
2011. Celkem se dostavilo 20 studentů ze všech ročníků.  

Červen 2011 – Smíchovská míle 

 V úplném závěru června se uskutečnil tradiční štafetový běh tříd s názvem Smíchovská míle. 
Každá třída staví patnáct borců, kteří absolvují okruh o délce kolem jedné míle. Vyučující tělesné 
výchovy si chválili studenty za jejich přístup. Vyhrála každá třída, která postavila patnáct borců a 
která závod dokončila.   

Červenec 2011 - Správci virtuální školy a jejich studium 

 Na jedno semestrální studium systému Virtuální školy na Unicorn College vyslal ředitel školy 
trojici zástupců naší školy. Paní profesorku Kopelukovou, absolventa naší školy pana Szadkowského a 
studenta 2. A pana Moravce. Z počátečních 35 studentů obhájili svoji závěrečnou práci před zkušební 
komisí pouze čtyři, z toho všichni tři z naší školy.  

Srpen 2011 - Opravu podlah na chodbách  

 Škola od svého zřizovatele obdržela mimořádnou dotaci ve výši 1. 100. 000,- Kč na opravu 
podlah na chodbách ve třetím a druhém patře. Práce probíhaly o letních prázdninách a byly 
dokončeny v druhém srpnovém týdnu.   

Srpen 2011 – Oprava podlahy na balkóně 

 Rada HMP schválila uvolnění částky 250. 000,- Kč z Investičního fondu školy na opravu 
podlahy balkónu, který byla v havarijním stavu, a díky tomu zatékalo do místností pod ním. Práce 
byly dokončeny v druhé polovině srpna.  

Srpen 2011 – Vybudování čtvrté multimediální učebny  

 V druhé polovině srpna byla vybudována čtvrtá multimediální učebna v kmenové třídě 
v místnosti číslo 314. Kromě této učebny je možno využívat dataprojektoru a případně interaktivní 
tabule v zasedací místnosti školy a učebnách 201 a 108.  
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Příloha: učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  
Smíchovská střední průmyslová škola, Preslova 25, Praha 5 

učební plán pro obor vzdělání: informační technologie 

obor vzdělání: 18-20-M/01 

Počet týdenních vyučovacích 

hodin 

  

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. celkem 

Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12 

Anglický jazyk ANG 3 3 3 4 13 

Občanská nauka ONA - 1 2 1 4 

Dějepis DEJ 2 1 - - 3 

Matematika MAT 4 4 4 4 16 

Fyzika FYZ 2 2 2 2 8 

Chemie - ekologie CHE 2 - - - 2 

Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8 

Výpočetní technika VYT 2 2 2 2 8 

Webové aplikace  WBA - 2 - - 2 

Multimédia MUL - - 2 - 2 

Hardware HAR 2 3 - - 5 

Operační systémy OSY - - 3 3 6 

Ekonomika EKO - - 2 2 4 

Elektrotechnika ELE 2 - - - 2 

Praktická cvičení PCV 3 3 2 - 8 

Technické kreslení TEK 3 - - - 3 

Grafické systémy GRS - 2 2 - 4 

Programování a vývoj aplikací PVA 2 2 2 2 8 

Počítačové sítě PSI - 2 2 - 4 

Maturitní projekt PRO - - - 2 2 

Právo PRA - - - 1 1 

Výběrový odborný předmět  VOP - - - 3 3 

celkem   32 32 33 31 128 

Podle tohoto plánu byl vyučován 1. ročník oboru vzdělání Informační technologie. 
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Smíchovská střední průmyslová škola, Preslova 25, Praha 5 
učební plán pro obor vzdělání: informační technologie - aplikace osobních počítačů   

obor vzdělání: 26-47-M/003 

Počet týdenních vyučovacích 

hodin 

  

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. celkem 

A. Všeobecné předměty povinné             

Český jazyk a literatura CJL 3 2 2 3 10 

Anglický jazyk ANG 3 3 3 3 12 

Občanská nauka ONA - 1 2 1 4 

Dějepis DEJ 2 1 - - 3 

Matematika MAT 5 3 3 3 14 

Fyzika FYZ 3 2 2 2 9 

Základy ekologie ZEK 1 - - - 1 

Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8 

celkem A   19 14 14 14 61 

B. Odborné předměty povinné             

Ekonomika EKO - 1 2 2 5 

Programové vybavení PVY 4 4 2 2 12 

Technické vybavení TVY 2 2 2 2 8 

Elektrotechnika ELE 2 2 - - 4 

Praktická cvičení PCV - 3 2 2 7 

celkem B   8 12 8 8 36 

C. Výběrové předměty             

Technické kreslení TEK 3 - - - 3 

Grafické systémy GRS - 2 2 - 4 

Programování PRG - 2 2 - 4 

Počítačové sítě PSI - - 2 - 2 

Technická dokumentace TED - - - 2 2 

Řídící systémy RSY - - 2 - 2 

Maturitní projekt PRO - - - 2 2 

Právo PRA - - - 1 1 

zaměření   - - - 3 3 

celkem C   3 4 8 8 23 

              

    30 30 30 30 120 

Podle tohoto plánu byl vyučován 2. – 4. ročník oboru vzdělání Informační technologie – 

aplikace osobních počítačů. 
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Podle tohoto plánu byl vyučován 1. a 2. ročník oboru vzdělání Technické lyceum. 

Smíchovská střední průmyslová škola – školní vzdělávací program 

78-42-M/01 technické lyceum 

učební plán 

Název předmětu 

Počet hodin týdně v ročníku 

I. II. III. IV. Celkem 

Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12 

Anglický jazyk 3 3 3 4 13 

Německý jazyk 3 2 2 2 9 

Dějepis 2 2 0 0 4 

Občanská nauka 0 1 2 1 4 

Ekonomika 2 2 0 0 4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Matematika 4 4 4 4 16 

Fyzika 3 3 3 3 12 

Chemie 2 3 2 0 7 

Biologie 3 0 0 0 3 

Technické kreslení 3 0 0 0 3 

Deskriptivní geometrie 0 3 2 0 5 

CAD systémy 0 2 2 2 6 

Výpočetní technika 2 2 2 2 8 

Počítače a počítačové sítě 0 0 2 2 4 

Programování 0 0 2 2 4 

Žákovský projekt 0 0 0 2 2 

Právo 0 0 0 2 2 

Výběrový odborný předmět  0 0 2 2 4 

Celkem 32 32 33 33 130 
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78-42-M/001 technické lyceum 

Název předmětu 
Počet hodin týdně v ročníku 

I. II. III. IV. Celkem 

Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

Německý jazyk 3 2 2 2 9 

Dějepis 2 2 0 0 4 

Občanská nauka 0 1 2 1 4 

Ekonomika 0 0 0 2 2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Matematika 4 4 4 4 16 

Fyzika 3 3 3 2 11 

Chemie 2 2 2 0 6 

Biologie 3 0 0 0 3 

Průmyslové výtvarnictví 0 2 0 0 2 

Technické kreslení 3 0 0 0 3 

Deskriptivní geometrie 0 3 2 0 5 

CAD systémy 0 0 2 2 4 

Výpočetní technika 2 2 2 2 8 

Počítače a počítačové sítě  2 2 2 0 6 

Programování 0 0 2 2 4 

Žákovský projekt 0 0 0 2 2 

Právo 0 0 0 2 2 

Celkem 32 31 31 30 124 

Podle tohoto plánu byl vyučován 3. a 4. ročník oboru vzdělání Technické lyceum. 
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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". 


