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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Identifikační údaje školy
Název školy:

Vyšší odborná škola potravinářská a
Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

Sídlo školy:

Štěchovice 4176, 767 54 Kroměříž

Kontaktní údaje:

tel., fax: 573 334 936
e-mail: vospaspsm@vospaspsm.cz, info@potravinarska -škola.cz
http: //www.vospaspsm.cz, www.potravinarska-skola.cz

ID datové schránky:

5aju4c3

Charakteristika školy:

Střední a vyšší odborná škola profilovaná do oblasti
potravinářské technologie a kontroly potravin - poskytuje
maturitní, vyšší odborné a bakalářské studium (společně s FT
UTB ve Zlíně), autorizovaná osoba MZe ČR pro kvalifikační
studium

Právní forma školy:

Příspěvková organizace

Zřizovatel školy:

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČ: 70 89 13 20

Ředitel školy:

Mgr. Ing. Michal Pospíšil (Od 1. 8. 2019)

Stat. zástupce ředitele:

Ing. Zita Bastlová, DiS. (Od 1. 8. 2019)

Hospodářka školy:

Eva Potočná, DiS.

Bankovní spojení:

KB Kroměříž, č.ú.: 8323630257/0100

IČO:

47935936

DIČ:

CZ 47935936, neplátci daně

IZO školy:

102531021

Rada školy:

ustanovena dne 31. 1. 2006,
Ing. Bc. Eva Badinková, Ing. Josef Mrázek, Barbora Škrabalová

Spolek:

„Societas Lactea“ registrováno MV ČR v červenci 2012

Zřízení a zařazení školy:

uvedena do provozu 1902, zařazení do sítě škol 1995

Vlastní domov mládeže:

škola nemá

Domov mládeže:

DM Pavlákova 3942

Ostatní ubytování:

část žáků a studentů VOŠ je ubytována v soukromí

Stravování:

pro zaměstnance - DM Štěchovice 1315 (provozuje TSOŠV
Kroměříž) a DM Pavlákova 3942 (provozuje SŠHS Kroměříž)
pro žáky a studenty - DM podle vlastní volby
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ
Obory vzdělávání ve školním roce 2017/2018 (k datu 30. 9. 2017)

Název
oboru

Část
školy

ANALÝZA POTRAVIN

Kód
oboru

Žáci
studenti

Zakončilo maturitou/
absolutoriem

29-42-M/01

47

7

29-41-M/01

29

6

SPŠM
TECHNOLOGIE POTRAVIN

76

C E L K E M SOŠ :
TECHNOLOGIE A HYGIENA
POTRAVIN- DE
TECHNOLOGIE A HYGIENA
POTRAVIN - KS

Denní studium

29-41-N/03

13

5

29-41-N/03

27

0

VOŠP

C E L K E M VOŠ :

40

CELKEM ŠKOLA :

116

Obory vzdělávání ve školním roce 2018/2019 (k datu 31. 10. 2018)
Název oboru

Část školy

ANALÝZA POTRAVIN
SPŠM
TECHNOLOGIE POTRAVIN

Kód oboru

Denní studium

29-42-M/01

55

29-41-M/01

28
83

C E L K E M SOŠ :
TECHNOLOGIE A HYGIENA POTRAVIN
VOŠP
TECHNOL. A HYGIENA POTRAVIN - KS

29-41-N/03

15

29-41-N/03

28

C E L K E M VOŠ :

43

CELKEM ŠKOLA :

126
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Přehled vzdělávacích programů realizovaných školou ve školním (akademickém)
roce 2018/ 2019

Počet tříd
(studijních skupin)

Počet žáků (studentů, posluchačů)

VOŠ potravinářská

6

43

SPŠ mlékárenská

4

83

Regionální školství

10

126

Bakalářské studium - VOŠ*

3

30

Součást školy

CELKEM:

156

* studium v tříletém bakalářském studijním programu „Chemie a technologie potravin“, zaměření
„Technologie mléka a mléčných výrobků“ ve společně akreditovaném s FT UTB ve Zlíně –
kombinovaná forma studia

I přes nepříliš příznivý vývoj demografické křivky a širokou nabídku všeobecného vzdělání
v Kroměříži a celém Zlínském kraji se výkon školy v meziročním srovnání zvýšil o 10 žáků,
což je možné přikládat opětovnému otevření studia v 1. ročníku denní formy VOŠ a také tomu, že
se již začínají uplatňovat nové propagační aktivity, které začalo vedení školy realizovat
v minulém školním roce.
Počet studentů vyššího odborného studia stále kolísá a vedení školy bude muset do budoucna
zvážit nutné změny ve studijních programech VOŠ (obsahové i formální) i vzhledem k tomu, že
současné programy čeká v dohledné době akreditační řízení. K úvaze je také možnost zavedení
kreditního systému dle klasifikačního rámce ECTS a tím VOŠ připravit na možnou prostupnost
mezi VŠ. Je nutné konstatovat, že vedení školy je přesvědčeno o tom, že programy VOŠ studia,
které jsou praktičtěji zaměřené než běžné bakalářské studium, mají stále své opodstatnění a i
v dalších letech si získají své zájemce.
Kromě maturitního a vyššího odborného studia je důležitou oblastí vedoucí k vytížení
personálních kapacit a materiálního vybavení školy realizace bakalářského studia společně
s Fakultou technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a stále se zvyšující poptávka po studiu
dílčích profesních kvalifikací.
Tyto aktivity umožňují využívat nejen značný podíl mimorozpočtových příjmů v celkovém
hospodaření školy, ale také zásadním způsobem přispívají k vybavení školy.
_______________________________________________________________________________________
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3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ ŠKOLY
Údaje o pedagogických zaměstnancích
Ve školním roce 2017/2018 zabezpečoval výuku ve škole osvědčený pedagogický sbor, jehož
věkový průměr překročil hranici 50 let. V průběhu školního roku bylo nutné řešit personální
změny spojené s dlouhodobým onemocněním vyučujícího anglického jazyka. Absenci tohoto
kmenového člena pedagogického sboru vedení řešilo zaměstnáním externího zaměstnance
s potřebnou kvalifikací, tuto skutečnost pozitivně hodnotila i externí kontrola ze strany ČŠI.
Pro doplnění dalších potřebných aprobací byli také využiti externí zaměstnanci. Složení
zkušeného pedagogického sboru bylo zárukou vysokého podílu aprobované výuky, ale díky jeho
věkové struktuře bylo třeba zajistit zvýšené mzdové náklady, což se vedení školy podařilo.
Technický provoz školy zajišťoval stabilizovaný personál, mírné potíže opakovaně způsobovala
fluktuace uklízeček.
Výuku v bakalářském studiu zajišťovali pedagogičtí pracovníci školy společně s akademickými
pracovníky Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati. Spolupráce s Technologickou fakultou
UTB je na vynikající úrovni, nedávné jednání s děkanem Technologické fakulty UTB tuto
skutečnost potvrdilo.
Výuku v kvalifikačním studiu a výuku ve speciálních vzdělávacích aktivitách v oblasti
i celoživotního vzdělávání (firemní školení, krátkodobé odborné kurzy a semináře senzorické
analýzy v rámci doplňkové činnosti školy) zajišťovali pracovníci školy.
Správa ICT je nadále zajišťována službou společností NWT.
V uplynulém školním roce splňovali interní i externí pedagogové kvalifikační předpoklady. Dle
možností se pedagogové i nepedagogičtí pracovníci zapojovali do dalšího vzdělávání. Podrobný
rozpis vzdělávacích aktivit je uveden v části 7.
Funkce výchovné poradkyně i školní metodičky prevence vykonávají interní pracovnice školy.
Obě v minulosti absolvovaly předepsané vzdělání a jsou plně kvalifikované. Funkce správce ICT
není obsazena. Bez nároku na snížení pracovního úvazku jsou vykonávány v rámci nepřímé
pedagogické činnosti i další nezbytně nutné funkce pro zajištění řádného chodu školy - správce
skladu učebnic a správce odborné knihovny.
Funkce „Školní koordinátorka EVVO“ byla ustanovena po úspěšném zakončení předepsaného
specializačního studia.
V rámci realizace podpůrných opatření škola nevyužívala při výuce žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami služeb asistenta.
_______________________________________________________________________________________
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Údaje o pedagogických pracovnících školy jsou uvedeny v následujících tabulkách (pouze
regionální školství).

Interní pedagogičtí zaměstnanci školy (údaje k

30. 9. 2017)

SOUČÁST

Počet fyzických osob

Přepočtený počet úvazků

SPŠM

14*

9,4

VOŠP

10

2,7

*část úvazku v obou součástech školy

Externí pedagogičtí zaměstnanci školy (údaje k 30. 9. 2017)
SOUČÁST

Počet fyzických osob

Přepočtený počet úvazků

SPŠM

1

0,4

VOŠP

1

0,1

Interní pedagogičtí zaměstnanci školy (údaje k

30. 9. 2018)

SOUČÁST

Počet fyzických osob

Přepočtený počet úvazků

SPŠM

12*

8,8

VOŠP

11

3,2

*část úvazku v obou součástech školy

Externí pedagogičtí zaměstnanci školy (údaje k 30. 9. 2018)
SOUČÁST

Počet fyzických osob

Přepočtený počet úvazků

SPŠM

2

0,3

VOŠP

3

0,7
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Další údaje o interních pedagogických pracovnících: (údaje k 30. 9. 2018)
Poř.
číslo

Vzdělání

Délka
praxe

Jazykové
znalosti

Aprobace pro předměty

1

(MZeLU Brno)
Mendelova universita v Brně

12

ANJ

MPO, BIM

2

UTB ve Zlíně****

14

ANJ

CHE, BIO, LAP

3

VŠCHT Praha

24

ANJ

ACH, CHE

4

FF MU Brno

14

ANJ

ANJ

5

VŠCHT Praha

36

ANJ

LAP, SAZ, PTE

6

VŠCHT Praha

31

NEJ

TEP, TEM, MML

7

VUT, PřF MU Brno

22

ANJ

FCH, IME

8

FF OU Ostrava
FSV UK Praha

16

ANJ

ANJ, SPV

9

FF MU Brno

39

NEJ

CJL, NEJ

10

PřF MU Brno*

37

ANJ

MAT, BIO

11

PF ZČU Plzeň**

22

NEJ

SPA, MAT

12

VŠCHT Praha

34

NEJ

TEP, TEM, CHE, BIM

13

VŠCHT Praha***

34

NEJ pas.

ACH, CHE

*výchovný poradce, **školní preventistka, ***správce knihovny, **** školní koordinátorka EVVO

Další údaje o externích pedagogických pracovnících:
Vzdělání

Délka
praxe

Jazykové
znalosti

1

PřF UJEP Brno

49

ANJ

2

VŠCHT Praha

36

ANJ

CHE, EKN

3

SPŠM Kroměříž

2

ANJ

LAP

Poř.
číslo

Aprobace pro předměty
IKT

_______________________________________________________________________________________
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Údaje o nepedagogických zaměstnancích
Nepedagogičtí zaměstnanci zajišťují kromě činností administrativně správních a ekonomických
(hospodářka školy a asistentka ředitele/administrativní pracovnice) především úklid a údržbu a dále
„nezbytný servis“ pro řádný a bezpečný chod laboratoří, které tvoří významný podíl studijních
plánů (laborantky, sanitární pracovnice).

Nepedagogičtí zaměstnanci školy
SOUČÁST

Počet fyzických osob

Přepočtený počet

SPŠM

6

4,4

VOŠP

1

0,6

CELKEM

7

5,0

Další údaje o nepedagogických pracovnících
Poř.
číslo

Vzdělání

Zařazení

Poznámka

1

VOŠE Zlín, DiS.

hospodářka školy

vedoucí neped. pracovníků

2

SEŠ Kroměříž

administrativní pracovnice

administrativa, pokladní

3

vyučen - elektro

školník, částečně topič

správce školního hřiště

4

SPŠM Kroměříž

asistentka CHE/sanitární pracovnice

vzorky CHE, kalibrace

5

UTB Zlín

asistentka BIO

vzorky BIO, kalibrace

6

vyučena

sanitární pracovnice, uklízečka - CHE

likvidace odpadů, úklid

7

vyučena

sanitární pracovnice, uklízečka - BIO

likvidace odpadů, úklid

_______________________________________________________________________________________
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4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Přijímací řízení SPŠM
V uplynulém školním roce probíhalo přijímací řízení do maturitních studijních oborů plně
v souladu s § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb., formou „Jednotné
přijímací zkoušky“, která proběhla formou didaktických testů společnosti CERMAT z českého
jazyka a matematiky.
Vedení školy nabídlo uchazečům o studium možnost přípravného kurzu a vykonání přijímací
zkoušky „na nečisto“. Nabídku využili nejen uchazeči o studium na naší škole, ale i uchazeči
o studium na jiných školách. Tato strategie má dle vedení školy pozitivní odezvu, protože
„otevřenost“ školy v rámci přípravného kurzu posiluje dobré jméno školy a často se stává, že
uchazeč, který původně o studiu ve škole neuvažoval, po jejím poznání, přihlášku podává.
Ke studiu 1. ročníku maturitních oborů ve školním roku 2018/2019 se přihlásilo v prvním termínu
32 uchazečů, ve druhém 5 uchazečů. Zápisový lístek nakonec uplatnilo a ke studiu nastoupilo
celkem 22 uchazečů, počet zapsaných a nastupujících studentů se zvýšil o 3.

Přehled průběhu přijímacího řízení ve střední škole
1. kolo

Název oboru

2. kolo

přihlášeno

přijato

záp.lístků přihlášeno

Analýza potravin

27

27

17

Technologie potravin

5

5

3

Dodatečně

Nastoupilo
ke studiu

přijato

záp.lístků

5

5

1

1

19

0

0

0

0

3

Celkem: 22

Přijímací řízení VOŠP
Přijímací řízení ve vyšším odborném studiu se omezilo na hodnocení předchozích studijních
výsledků na střední škole a na pohovory s uchazeči v jednotlivých kolech přijímacího řízení.
Trend výsledků přijímacího řízení potvrzuje, že vzhledem k demografickému vývoji se dále
prohlubuje konkurence poskytovatelů terciárního vzdělávání v oblasti vyššího odborného
_______________________________________________________________________________________
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a bakalářského studia. Jak již bylo uvedeno výše, je třeba do budoucna pečlivě zvážit další cestu
k efektivnímu pokračování oborů vyššího odborného studia.

Přehled průběhu přijímacího řízení ve VOŠ
Součást / název oboru

Počty uchazečů v přijímacím řízení

Dodatečně

Celkem

Skutečně

2. termín

přijato

přijato

nastoupilo

přihlášeno

přijato

Analýza potravin

2

0

x

0

0

Tech. a hygiena potravin

11

13

x

9

9

Analýza potravin -kombi.

4

0

x

0

0

Tech. a hygiena potravin-kombi.

10

14

x

14

10

Celkem VOŠP

19

Odvolací řízení
Vzhledem k tomu, že v rámci konaného přijímacího řízení jak do SOŠ, tak i VOŠ, nebylo podáno
žádné odvolání proti rozhodnutí o přijetí, nemuselo ředitelství školy toto řešit.

_______________________________________________________________________________________
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5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ
Výsledky vzdělávání žáků maturitních oborů
Součást
školy

Průměrná
absence

Počet žáků
celkem

Prospělo
s vyznam.

Prospělo

1. pololetí

74

12

56

4

2

53,1

2. pololetí

73

15

54

4

0

44,33

SPŠM

Neprospělo Nehodnoceno

Výsledky maturitních zkoušek (k 30. 9. 2018)
Žáků celkem

K maturitě

S vyznamenáním

17

17

2

Neprospělo ve

Neprospělo ve

školní části

společné části

1

4

Výsledky absolutoria ve VOŠ (k 30. 9. 2018)
Studentů celkem

K absolutoriu

S vyznamenáním

Prospělo

Náhradní termín

5

0

5

0

7

Výsledky výchovy v SŠ
Chování žáků

Stupeň chování

1. pololetí

2. pololetí

2
3

0
0

0
0

_______________________________________________________________________________________
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Kázeňská opatření (pouze žáci SPŠM, u žáků VOŠ se chování nehodnotí).

Opatření

1. pololetí

2. pololetí

pochvala tř. učitele

14

11

pochvala ředitele

0

17

důtka tř. učitele

2

4

důtka ředitele

1

3

podmíněné vyloučení

0

0

vyloučení

0

0

Závažné výchovné problémy
Běžné studijní a výchovné problémy byly i ve školním roce 2017/2018 řešeny výchovnou komisí
průběžně. Komise zasedala ve složení: ředitel/zástupce ředitele, výchovná poradkyně-preventiska,
třídní učitel/ka).
Vážnější projevy šikany, problémy s požíváním drog ve škole a v domovech mládeže, kde jsou žáci
ubytováni, ani jiné projevy sociálně patologického chování, nebyly v uplynulém období
zaznamenány, proto je nebylo nutné řešit.
Tento stav je dlouhodobý a dle názoru vedení školy a preventisty je hlavní příčinou řešení
problémů v jejich počátku a v tom, že prostředí školy není anonymní, menší škola umožňuje
individuálně

se

věnovat

každému

studentovi.

Situace,

které

by

mohly

vyústit

v

závažnější problém, se řeší okamžitě a důsledně.

_______________________________________________________________________________________
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6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Tato část výroční zprávy čerpá údaje z materiálu „Výkaz prevence sociálně patologických jevů za
školní rok 2017/2018“ zpracovaný školním preventistou a zabývá se následujícími oblastmi:
SPECIFICKÁ PREVENCE
na základě plánu MPP jsou do učebních plánů zařazena následující témata:


rodina, domácí násilí, týrané dítě



šikana, party, trávení volného času



zdravý životní styl



dopady konzumace alkoholu, drogová závislost, návykové látky



plánování budoucnosti, profesní růst



právní povědomost

V průběhu uplynulého školního roku byla věnována značná pozornost prevenci v oblastech:
o

prevence záškoláctví

o

prevence šikany a extrémních projevů agrese a kyberšikany

o

prevence rizikových sportů

o

prevence rizikového chování v dopravě

o

prevence působení sekt

o

prevence sexuálního rizikového chování

o

prevence užívání návykových látek

o

prevence poruch příjme potravy

o

prevence prekriminálního a kriminálního chování

o

právní vědomí napříč typy rizikového chování

o

základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Školní metodička prevence se kromě realizace MMP pravidelně účastnila schůzek preventistů
okresu Kroměříž a v rámci svých aktivit spolupracovala s ostatními pedagogy, rodiči, komerčním
právníkem, pracovníky z oblastí zdravotních a sociálních služeb a příslušníky Policie ČR.
Výchovná poradkyně a školní preventistka se pravidelně účastnily schůzek s rodiči a byly
v pravidelném kontaktu s vychovateli Domova mládeže Štěchovice 1315 a Pavlákova 3942.

Plánované akce MPP školního roku 2017/2018 byly splněny.
V uplynulém školním roce nedošlo k projevům šikany a ani jiným projevům rizikového chování,
které by bylo třeba řešit.
_______________________________________________________________________________________
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7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
I v uplynulém školním roce patřila oblast vzdělávání pracovníků mezi priority vedení školy. Vedle
formálního institucionálního vzdělávání zahrnovalo také další vzdělávání jak formální, tak
neformální. Vedení školy se zaměřilo na vzdělávací akce směřované do oblasti managementu,
pedagogičtí zaměstnanci na vzdělávání v oblastech svých aprobací, vzdělávání v oblasti průběhu
přijímacího řízení a maturitních zkoušek a také zdokonalování verbální komunikace v anglickém
jazyce, provozní zaměstnanci byli vzděláváni průběžně dle svého pracovního zařazení – vedení
účetnictví a spisové služby, práce s registrem smluv, problematika GDPR, obsluha laboratorního
vybavení nebo práce s tlakovými nádobami.
Stejně jako v minulých letech absolvovala část zaměstnanců i různé formy neformálního
vzdělávání na komerční bázi a to především v oblastech profesního zaměření školy (analýza
potravin, mikrobiologie, senzorická analýza). Jak již bylo uvedeno, vzdělávání probíhalo i
v rámci cyklické přípravy členů maturitních komisí a to především s využitím vzdělávací nabídky
NIDV.
Přehled vzdělávacích aktivit:
o

školský management – vedení školy průběžně (ředitel, zástupce ředitele, hospodářka,
sekretářka),

o

příprava k realizaci dalšího ročníku státních maturit – vedení školy,

o

příprava k realizaci dalšího ročníku státních maturit – zkoušející a maturitní komisaři,

o

doškolování

v oblasti

školního

administrativního

systému

„Bakaláři“-

všichni

zaměstnanci,
o

využití školní bezdrátové sítě – všichni zaměstnanci,

o

využití Office 365 a One Drive - všichni zaměstnanci,

o

individuální jazyková příprava v jazykových školách – 4 vyučující,

o

pokračování v doktorandském studiu na FT UTB Zlín – 1 vyučující,

o

vzdělávání v oblasti protidrogové prevence – 1 vyučující,

o

vzdělávání v oblasti výchovného poradenství – 1 vyučující,

o

vzdělávání v oblasti enviromentální - 1 vyučující,

o

změny potravinářské legislativy – 3 vyučující,

o

firemní přednášky a jiná školení – 15 vyučujících,

o

komerční kurzy – 8 vyučujících,

o

letní škola chemie VŠCHT – 3 vyučující,

o

spisová služba – 1 zaměstnanec.

_______________________________________________________________________________________
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8. DALŠÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Ve školním roce 2017/2018 bylo opět věnováno značné úsilí pedagogických i nepedagogických
pracovníků na propagaci školy a její dobré prezentaci na veřejnosti. Celkem se zaměstnanci školy
účastnili na téměř 40 přehlídkách nebo burzách školy a to nejen v okolí sídla školy, ale i ve
vzdálenějších regionech. Potěšitelné je, že se daří postupně do těchto náborových aktivit
zapojovat i potencionální zaměstnavatele – v Olomouci Olmu a.s., v Hodoníně firmu Savencia
Fromage & Dairy Czech Republic s.r.o. nebo v Klatovech a Ostravě společnost Lactalis CZ,
s.r.o.. Prioritním úkolem vedení školy je v dalších letech tyto aktivity rozvíjet, protože jsou jednou
z cest, jak prezentovat dobré jméno školy a zvýšit zájem potenciálních uchazečů o její vzdělávací
nabídku. Osobní přítomnost sociálních partnerů na těchto akcích má určitě nezastupitelnou roli a
měla by motivovat budoucí absolventy k získání kvalifikace umožňující pracovat ve
společnostech, které mají i nadnárodní působnost. V průběhu školního roku byl také vytvořeny
nové školní webové stránky, které by měly být atraktivnější pro cílovou skupinu zájemců o
studium. Na konci školního roku 2017/2018 bylo také představeno nové logo a kompletní nová
vizuální identita školy.
K tradičním akcím patřily následující akce:


Školní výukové přehlídky sýrů“ (žáci a studenti si při nich v hodnotitelských komisích
mají možnost nejen vyzkoušet senzorické hodnocení předložených vzorků, seznámit se s
novinkami v oboru, případně diskutovat nad příčinami vad sýrů. Přínosem této akce je i
přítomnost předních potravinářských odborníků a představitelů sociálních partnerů
školy, kteří se podílejí na zajištění různých forem praxe),



61. ples školy, jehož nedílnou součástí je v posledních letech i „šerpování“ žáků
maturitního ročníku (Společenský sál Střední školy hotelové a služeb Kroměříž),



slavnostní vyřazování absolventů školy maturitního i vyššího odborného studia (kaple sv.
Kříže komplexu Octárna Kroměříž).

Mezi další úspěšné prezentace školy na veřejnosti lze zařadit:
Účast školy na „Dnu Zlínského kraje“,
Festival tradičních sýrů z Čech, Moravy a Slovenska a Národní sýrařské soutěž malých
a regionálních výrobců sýrů, Mikulov,
propagační akce ke „Dni mléka“
(Přibyslavský den sýrů) Mlékárenský den v Přibyslavi,
účast na Zemědělské výstavě v Kroměříži
Celostátní přehlídky sýrů, mlékárenský výrobek roku, Praha
aktivní účast v obnovené studentské akci „MAJÁLES 2018“,
_______________________________________________________________________________________
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účast na propagačních akcích pořádaných ČMSM a AKČR.
Mezi další úspěšné akce propagující školu na veřejnosti patřila účast žáků a studentů na akcích
pořádaných pro handicapované spoluobčany a sbírkové akce. Součástí našich propagačních
aktivit je také vydávání oblíbeného školního časopisu „Fresh Milk“.

_______________________________________________________________________________________
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9. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI,
OSTATNÍ KONTROLNÍ ČINNOST
V uplynulém školním roce ve dnech 16. – 20. 4. proběhlo po šesti letech periodické šetření ČŠI s
následujícím předmětem inspekční činnosti:


Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou a
vyšší odbornou školou podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů (školský zákon), za období od poslední inspekční činnosti,



zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve střední škole podle
příslušných školních vzdělávacích programů,



zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve vyšší odborné škole
podle akreditovaných vzdělávacích programů,



zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu
s právními předpisy a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy,



hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání žáků v oblastech vymezených úkoly
Plánu hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2017/2018.

Závěry inspekční činnosti byly kontrolním orgánem shrnuty do těchto hlavních bodů:
Hodnocení vývoje školy


Zkvalitnění materiálních podmínek cíleně podporující odborné a praktické vzdělávání a
efektivnější výuku s využíváním ICT,



získání autorizace MZe ČR pro kvalifikační kurzy se závěrečnou zkouškou umožňující
získání kvalifikace (mlékař, sýrař),



navázání spolupráce se zahraniční mlékařskou školou v Mamirolle ve Francii.

Silné stránky školy


Realizace praktické výuky ve školním poloprovozu podporující získávání a rozvoj
praktických znalostí a dovedností žáků s účelným propojením teoretické a praktické
výuky.

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení


Zajistit bezbariérový přístup pro vzdělávání handicapovaných žáků.

Příklady inspirativní praxe


Zmodernizovaný školní poloprovoz umožňující v reálných výrobních podmínkách
produkci potravinářských výrobků a jejich analýz.

_______________________________________________________________________________________
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Doporučení pro zlepšení činnosti školy


Ve spolupráci se zřizovatelem usilovat o zajištění bezbariérového přístupu pro vzdělávání
handicapovaných žáků.

Stejně jako v předešlých letech, proběhla i v minulém školním roce, periodická kontrola plateb
zdravotního a sociálního pojištění. Jak kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny, tak i kontrola
Správy sociálního zabezpečení nedospěla ke zjištění, které by byly předmětem dalšího šetření.
Opakovaně proběhla i kontrola Celního úřadu Zlín. Předmětem kontroly byl stav zásob lihu a
jeho použití ve výuce. Nedostatky nebyly zjištěny.
Ředitelství školy ve školním roce 2017/2018 neobdrželo žádnou stížnost ani podnět k prošetření.

10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Vybrané údaje rozpočtu 2017 – níže uvedené údaje jsou čerpané převážně z materiálu
„Stanovisko OŠMaS KÚ ZK pro hodnocení výsledků příspěvkové organizace zřizované Zlínským
krajem za rok 2017“.
Uvedené položky rozpočtu sloužily k zabezpečení studijních programů regionálního školství;
nezahrnují příspěvek UTB ve Zlíně k realizaci společně akreditovaného bakalářského studijního
programu, dotace MŠMT ČR k realizaci projektů, ani doplňkovou činnost školy.

Neinvestiční prostředky
PLATY

Schválený rozpočet
6 136 675,00

6 339 912,00

143 000,00

179 000,00

2 324 929,00

2 403 640,00

2 775 000,00

2 932 700,00

0,00

0,00

11 379 604,00

11 855 252,00

OON
ONIV přímé
ONIV provozní
NIV ostatní
C e l k e m:

Upravený rozpočet k 31.12.
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Doplňková činnost:
o

náklady

258 012,02 Kč

o

výnosy

419 300,00 Kč

o

výsledek hospodaření

161 287,98 Kč

Prostředky na projekty:



COP – MZe ČR – Modernizace vybavení COP učebními pomůckami III – 1 810 000 Kč



Šablony SOŠ,VOŠ I - Zvýšení kvality vzdělávacího procesu ve VOŠP a SPŠM Kroměříž,
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008337 – 625 318 Kč

Základní ekonomické ukazatele - neinvestiční náklady na žáka:

2016
Náklad/období

Celkové
náklady
Pokryto
dotací zřizovatele
Kryto vlastními
výnosy

2017

celkem
škola
(tis. Kč)

přímé na
žáka
(Kč)

provozní
na žáka
(Kč)

celkem
škola
(tis. Kč)

přímé na
žáka
(Kč)

provozní
na žáka
(Kč)

13 087,73

9 379,55

3 708,18

13 615, 31

9 893,24

3 722,07

11 163,36

8 359,39

2 802,97

11 850,48

8 939,95

2 910,53

1 936,37

1 020,16

905,21

1 764,83

953,29

811,54

Hodnocení dílčích oblastí:
Stanovené závazné ukazatele rozpočtu škola dodržela. Poskytnuté dotace byly použity na
stanovený účel. Organizace kromě dotace zřizovatele využila i dotací k realizaci dříve
zmiňovaných programů a příjmy z vlastní činnosti.
_______________________________________________________________________________________
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Celkové náklady v hlavní činnosti k 31. 12. 2017 činily 13 615,31 tis. Kč. Přímé náklady byly
čerpány v souladu s rozpočtem, uspořené finanční prostředky na zákonných odvodech organizace
použila na nákup ochranných pomůcek a učebních pomůcek. Z hlediska čerpání rozpočtu byl
nárůst u položek:

•

501. platy zaměstnanců,

•

502. OON,

•

503 pov. pojistné plac. zam.,

•

5342 FKSP,

•

5167 služby školení a vzdělávání.

V provozních nákladech došlo k úspoře, část nákladů bylo čerpáno na zajištění bakalářského
studia na základě uzavřené „Dohody o vzájemné spolupráci UTB Zlín“. Studium ve smluvním
studijním programu organizuje a po stránce materiální, technické a informační zabezpečuje
VOŠP a SPŠM Kroměříž v souladu s dokumentací akreditovaného smluvního studijního
programu. Na financování smluvního akreditovaného studijního programu v roce 2017 poskytla
UTB Zlín zálohu na pokrytí výdajů ve výši 1 217,50 tis. Kč.
Oproti roku 2016 (13 087,72 tis. Kč) došlo ke zvýšení nákladů o 527,59 tis. Kč, tj. o 4,03 %.
o

materiálové

k úspoře došlo z důvodu finančního krytí nákladů z prostředků UTB Zlín na položkách: ostatní
nákupy materiálu – nákup laboratorního skla a chemikálií pro laboratoře biologie a chemie k
zajištění výuky, dále nákup kancelářského materiálu, materiálu pro údržbu, čistící a dezinfekční
prostředky, předplatné časopisů a novin aj.
o

služby

služby – zde jsou zahrnuty revize PHP, TN, revize elektroinstalace, přenosného nářadí, servisní
kontroly kotlů a ohříváků, servis systému EZS, odvoz odpadu, ostraha majetku, prezentace na
burzách škol, inzerce, praní prádla, telefonní poplatky, poplatky za internet, poštovné, dále
pronájem sportovního zařízení (škola nemá vlastní tělocvičnu),
o

odpisy, pojištění, ostatní náklady

odpisy majetku byly prováděny podle odpisového plánu roku 2017; majetek byl odepisován
měsíčně. Výši odpisů tvořil FRIM. Pojištění – smluvní pojištění budov, majetku, aut – uzavřená
pojistná smlouva se společností RENOMIA. Ostatní náklady – poplatky KB Kroměříž.
Náklady organizace byly kryty celkovými výnosy z hlavní činnosti ve výši 13 615,31 tis. Kč, z toho
dotace ze státního rozpočtu 8 899,18 tis. Kč a příspěvek na provoz činil 2 951,30 tis. Kč.
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Organizace v roce 2017 dodržela závazné mzdové ukazatele. Limity prostředků na platy
pedagogů, limit prostředků na platy nepedagogických pracovníků, stejně jako limity prostředků
na OON pedagogů a limit prostředků na OON nepedagogů, byly plně vyčerpány.
Průměrný plat pedagogů činil v roce 2017 32. 375,- Kč a nepedagogických pracovníků činil 18
281,- Kč.
Opravy byly prováděny v jednotlivých položkách v souladu s plánem oprav. Navíc byly
realizovány další opravy tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz školy a nedocházelo k poškození
svěřeného majetku.

CELKOVÉ HODNOCENÍ ŠKOLY ZŘIZOVATELEM:
Závazné ukazatele rozpočtu byly organizací dodrženy. Poskytnuté transfery byly použity na
stanovený účel. Dle zúčtování se státním rozpočtem nebyla vykázána žádná vratka. Organizace
hospodařila také s mimorozpočtovými zdroji. Všechny zdroje byly v souladu s pravidly účelně
použity na rozvoj hlavní činnosti školy a rozvoj dalších školních aktivit.
Doplňková činnost je provozována se ziskem. V roce 2017 byla provozována doplňková činnost,
která je rozlišována v účetnictví dle jednotlivých středisek. Škola pořádala seminář Senzorických
zkoušek, přípravný kurz k jednotným přijímacím testům pro žáky 9. tříd, kvalifikační kurzy (Sýrař,
Mlékař) a pronajímala prostory na umístění nápojového a tyčinkového automatu. Doplňková
činnost je organizací provozována z důvodu schopností a odborných znalostí zaměstnanců a
ekonomického využití majetku. Výnosy dosáhly částky Kč 419 300,00 a náklady činily Kč 258
012,02. Doplňková činnost je provozována se ziskem. Hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši
Kč 161 287,98 bude využit ve prospěch hlavní činnosti. Rentabilita (ziskovost) nákladů doplňkové
činnosti 62, 51 %.
Organizace vykázala výsledek hospodaření ve výši Kč 161 287,98, zisk je vykazován v hlavní i
doplňkové činnosti. Na základě rozhodnutí zřizovatele byl původní návrh organizace na rozdělení
zlepšeného výsledku hospodaření dosaženého za hodnocený rok upraven tímto způsobem:


Kč



Kč 129 087,98 do rezervního fondu.

32 000,00 do fondu odměn;

_______________________________________________________________________________________
- 23 -

Výroční zpráva VOŠP a SPŠM Kroměříž

2017/2018

_____________________________________________________________________________________________________________

Po přídělu výsledku hospodaření do rezervního fondu bude mít škola k dispozici 1 283 553,03 Kč,
které zřizovatel doporučuje použít do provozu nebo posílit fond investic.
Fondy byly tvořeny a čerpány v souladu s jejich schválenými a předloženými plány.
K 31. 12. 2017 byly uvedené peněžní fondy kryty finančními prostředky bankovních účtů.
Pohledávky a závazky organizace souhlasí se stavem v rozvaze ke dni 31. 12. 2017. Dle
předloženého soupisu se jedná o pohledávky i závazky ve lhůtě splatnosti, pohledávky po lhůtě
splatnosti ani nedobytné pohledávky organizace nemá. Finanční prostředky na provozním
bankovním účtu, pokladní hotovost a zohlednění zaplacení pohledávek dostatečně zajišťují
finanční krytí závazků organizace.
o

řádná účetní závěrka byla sestavena v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, stanoveným způsobem předložena zřizovateli a dle vyhlášky MF č.
383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o účetních záznamech v technické formě
předána do centrálního systému účetních informací státu,

o

k dosažení co nejvěrnějšího zobrazení skutečnosti nákladů a výnosů k 31. 12. 2017
organizace použila při roční uzávěrce časové rozlišení nákladů a výnosů a dohadné účty
aktivní a pasivní,

o

data účetní závěrky byla předána včas,

o

na základě kontroly závěrky nebyly zjištěny rozdíly kontrolovaných vazeb účetnictví,

o

účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) k 31. 12. 2017 byly zaslány ve
stanoveném termínu a předepsaném rozsahu,

o

vazby jednotlivých účetních výkazů byly dodrženy a nevykazovaly rozdíly,

o

zpráva o hospodaření byla předložena dle pokynu odboru, komentáře k jednotlivým
bodům jsou dostačující, na základě kontroly údajů byly provedeny drobné korekce,

o

celková ekonomická situace organizace je hodnocena dle jednotlivých bodů stanoviska
OŠMaS,

o

hodnocení celoroční spolupráce a přístupu organizace se správním odborem - dobrá
spolupráce, termíny jsou dodržovány, organizace předkládá materiály dle požadované
struktury, evidence je analyticky členěna, jednání je vstřícné a zpracované podklady jsou
v odpovídající podobě.

V návaznosti na průběžné vyhodnocení údajů z měsíčně zasílaných dat účetnictví, výsledků
kontrol základních účetních vazeb, základních ukazatelů hospodaření a financování příspěvkové
organizace a podkladů předených ke schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace
k 31. 12. 2017, nebyly zjištěny nedostatky či problémy ovlivňující úplnost, správnost a průkaznost
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vedení účetnictví příspěvkové organizace a Odbor školství, mládeže a sportu doporučil schválit
účetní závěrku.
Nastavení vnitřního kontrolního systému PO
Nastavení vnitřního kontrolního systému je podle hodnocení ředitelství školy plně funkční.
Sestává z kontrolních činností jak plánovaných, tak i namátkových. Je vybudován na principu
„Kdo řídí, ten také kontroluje“. Z toho vyplývá mechanismus kontrol vycházející z organizačního
schématu. Ředitel školy provádí přímou kontrolu práce zástupce ředitele, vedoucího učitele
praxe a hospodářky školy a namátkově všech podřízených zaměstnanců. Zástupce ředitele řídí a
kontroluje činnost všech pedagogických pracovníků, vedoucí učitel praxe učitele praxe, včetně
kontroly všech forem praxí na pracovištích mimo sídlo školy. Hospodářka školy kontroluje práci
všech nepedagogických zaměstnanců školy a dodávky materiálu a služeb od dodavatelů.
Kontrolní činnost je zajištěna:


plánem kontrol vypracovaným ředitelem školy – zahrnuje jak proces výuky, tak i oblasti
ekonomickou a správní agendu školy, včetně kontroly dodržování BOZP (např. vedení
pedagogické dokumentace, kontrolu provádění školení BOZP a dodržování ustanovení
zákoníku práce, správnost a úplnost účetní evidence),



nahodilými kontrolami vycházejícím z předem stanovených priorit kontroly (např.
docházka na pracoviště, dodržování ustanovení školního řádu, vedení pokladny, stav
vybavení a funkčnosti hasicích přístrojů),



pravidelnými kontrolami,



specifickými kontrolami pedagogické práce – hospitacemi ve vyučování podle předem
stanovených rámcových oblastí kontroly (provádí i zástupce ředitele a vedoucí učitel
praxe),



vyhodnocováním zápisů kontrol jiných institucí.

Výsledky všech výše uvedených kontrol jsou písemně zaznamenávány a projednávány. Vyplývá-li
to z povahy kontrolního zjištění, jsou stanovena případná opatření s časovým limitem odstranění
nedostatků.
Interní audit není zaveden, ale nové vedení školy jej hodlá ve školním roce 2018/2019 realizovat.
Inventarizace majetku PO
Inventarizace majetku školy je prováděna dle jasně definovaných termínů v kalendářním roce na
základě příkazu ředitele školy.
Příkaz ředitele obsahuje:
_______________________________________________________________________________________
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jmenování hlavní inventarizační komise,



jmenování dílčích inventarizačních komisí,



plán fyzické inventarizace majetku,



plán dokladové inventarizace,



osobní odpovědnost za dílčí inventarizace,



formu zápisu zahrnující zejména:



předmět inventarizace,



den, k němuž byla inventura provedena,



den zahájení a ukončení inventury.

11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH
PROGRAMŮ
Ve školním roce 2017/2018 se škola zapojila do projektu Šablony SOŠ a VOŠ I - Zvýšení kvality
vzdělávacího procesu ve VOŠP a SPŠM Kroměříž. Jedná se o projekt neinvestičního charakteru,
který je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků a žáků/studentů v těchto oblastech:


Personální podpora SŠ



Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ



Aktivity rozvíjející ICT na SŠ



Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ



Personální podpora VOŠ



Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů VOŠ



Aktivity rozvíjející ICT na VOŠ

VOŠP a SPŠM Kroměříž se také spolupodílí na realizaci společného projektu vybraných VOŠ
v ČR, který je realizován v rámci výzvy MŠMT OP VVV č. 02 16 041. Projekt se skládá z těchto
povinných aktivit:
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Aktivita č. 1: Řízení projektu



Aktivita č. 2: Zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka v oborech VOV s
důrazem na tvorbu a využití otevřených digitálních zdrojů využitelných pro výuku
odborného cizího jazyka



Aktivita č. 3: Zvyšování kvality odborného vzdělávání v oborech VOV s důrazem na
tvorbu a využití otevřených digitálních zdrojů využitelných pro výuku odborných
předmětů pro danou odbornou oblast.



Aktivita č. 4: Modernizace metod hodnocení studentů VOŠ



Aktivita č. 5: Inovace odborné praxe na VOV



Aktivita č. 6: Rozvoj dalšího vzdělávání na VOŠ



Aktivita č. 7: Analýza role VOV a návrh koncepce VOV ve školském systému ČR

Pedagogové školy tvoří digitální učební materiály v rámci aktivity č. 2 a č. 3, ředitelství školy
považuje vstup do projektu za mimořádně důležitý, nové materiály budou využity zejména
v kombinované formě vzdělávání. V průběhu realizace projektu je však možné definovat i
negativa, protože relativně malý pedagogický sbor musí zvládnout další/novou projektovou
aktivitu. Vedení školy proto považuje za prioritu v této oblasti, ve spolupráci s vedoucími
předmětových komisí, jasně definovat potřebné klíčové aktivity vzhledem k potřebám školy, které
je možné realizovat bez rizika „přetížení“ pedagogických pracovníků.
V roce 2017/2018 pokračoval také projekt investičního charakteru vedoucí ke zlepšení podmínek
odborné přípravy žáků a studentův v oblasti vybavení odborných učeben učebními pomůckami
s cílem zvýšit kvalitu odborného vzdělávání žáků a studentů středních a vyšších odborných škol
v oboru vzdělávání 29 – Potravinářství a potravinářská chemie. Projekt investičních nákupů
formou finanční podpory Center odborné přípravy je realizován na základě výběru provedeného
komisí MZe ČR pro výběr Center odborné přípravy ze dne 16. 6. 2016 pod č. j. 28733/2016 –
MZE – 17013, kdy naše škola získala statut COP.
Jmenování umožňuje na základě žádosti čerpat podporu z národního dotačního „Programu
129 710 Centra odborné přípravy“ na pořízení výukových pomůcek pro příslušný obor vzdělání v
letech 2016-2021. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017 se
řídí materiálem Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací, jsou uvedeny v č.
j.: 29493/2017-MZE-14153. Žádosti o podporu z tohoto dotačního programu na MZe odbor
14150 mohou jednotlivá COP opakovaně do roku 2021.
Pro pořizování učebních pomůcek byly stanoveny následující priority:
I.

zařízení pro školní poloprovoz
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-

umožní demonstrovat technologii výroby potravinářských produktů v oblasti

mlékárenské i nemlékárenské potravinářské technologie (např. výrobu sýrů nebo
mléčných specialit, masných a pekárenských výrobků a piva, včetně

balení

a značení potravin a zásah správné výrobní praxe v potravinářství – hygiena,
sanitace …)
II.

instrumentální vybavení školních laboratoří chemie
- umožní zvýšit kvalitu výuky laboratorních cvičení získáním kompetencí při práci
s instrumentální technikou v oblasti analytické chemie a instrumentální analýzy při
obecné chemické analýze nebo analýze potravin (např. nové přístroje z oblasti
elektrochemických nebo optických metod, zařízení pro sériová stanovení …)

III.

instrumentální vybavení školních laboratoří mikrobiologie
- umožní zvýšit kvalitu výuky laboratorních cvičení získáním kompetencí při práci
s instrumentální technikou při mikrobiologické analýze potravin (např. nové
luminiscenční techniky, mikroskopy, očkovací boxy nebo technické zázemí laboratoří
– termostaty, mrazicí boxy, boxy pro kultivaci v anaerobním prostředí …)

12. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V uplynulém školním roce zajišťovala škola kromě kombinovaných forem vzdělávání ve vyšším
odborném studiu a bakalářském studiu i další vzdělávací aktivity na základě certifikátu vydaného
Ministerstvem zemědělství ČR „Trvalá vzdělávací základna“. Na základě této certifikace
a v souladu s doplňky zřizovací listiny naše škola v rámci celoživotního vzdělávání realizovala:
o

Kurzy dílčích profesních kvalifikací „Mlékař (29-36-H) a „Sýrař (29-37-H),

o

kvalifikační zkoušky dílčích profesních kvalifikací „Mlékař (29-36-H) a „Sýrař (29-37-H)

o

firemní školení „na míru pro potravinářské společnosti působící v ČR,

o

semináře senzorické analýzy potravin,

o

seminář senzorické analýzy potravin pro žáky a studenty školy,

o

kurzy faremního zpracování mléka.
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13. SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY
Škola je řádným členem profesního svazu – Českomoravského svazu mlékárenského (od jeho
založení). Díky tomuto členství je škola i členem Agrární komory a Potravinářské komory ČR.
Spolupráce s těmito profesními institucemi přináší škole (žákům, studentům, posluchačům i
odborným pedagogům) řadu benefitů – od možnosti seznámení se s aktuální agrární a
potravinářskou legislativou přes vysílání zaměstnanců na odborná školení a semináře až po
pomoc při zajišťování všech forem praxí.
Významnou pomocí je i odborná garance předsedy svazu při pořádání odborných akcí, např.
„Kroměřížských mlékařských dnů“ nebo „Školních výukových přehlídek sýrů“.
Jako velmi nadstandardní lze hodnotit spolupráci školy s firmou Kromilk, a.s., která vychází
z historického soužití ve společném areálu, ale hlavně z pohledu realizace značné části praktické
výuky ve společnosti a bezproblémového zajištění technického zázemí pro výuku praxe ve školním
poloprovozu (energie, surovina,…). Pozitivně lze hodnotit i formální spolupráci v oblasti
realizace dlouhodobého projektu Ministerstva zemědělství ČR „Školní závod“.
Škola spolupracuje s více jak stem sociálních partnerů nejen v sídle školy a jejího blízkého okolí,
ale prakticky v celé ČR a to jak ryze českých (např. a.s. Moravia Lacto), tak i zahraničních
společností (Brazzale Moravia, Savencia Fromage & Dairy CR nebo Lactalis CZ).
_______________________________________________________________________________________
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Vedení školy si velmi váží nejen přístupu velkých společností, které škole umožňují realizovat
kvalitní „soustředěnou praxi“ (v minulém roce Moravia Lacto Jihlava, a.s., Mlékána Olešnice na
Moravě, a.s., Savencia Fromage Sedlčany a Přibyslav), ale i desítek malých firem a OSVČ, které
pomáhají získat praktické kompetence žákům a studentům školy při absolvování „individuálních
forem praxe“.
Škola pokračuje i v udržování jak formální, tak i neformální spolupráce se středními a vyššími
odbornými školami obdobného zaměření v ČR i zahraničí.
Spolupráce s vysokými školami je také přínosná a to nejen z pohledu společné realizace
bakalářského studijního programu s jedinou vysokou školou v našem regionu Univerzitou Tomáše
Bati ve Zlíně, ale také z pohledu dalšího vzdělávání odborných pedagogů v Praze – Vysoká škola
chemicko-technologická nebo Mendelova univerzita v Brně. Spolupráce s Veterinární a
farmaceutickou univerzitou v Brně vyústila do společné realizace projektu pro nadané žáky
„Talent“, který byl ve školním roce 2017/2018 úspěšně ukončen závěrečnou konferencí
v Knihovně Kroměřížska.
Odborová organizace není ve škole ustanovena. V souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník
práce, je v oblasti pracovněprávní a v případech definovaných legislativou partnerem pro vedení
školy Rada zaměstnanců. Vzájemná komunikace probíhá pravidelně a nad povinný rámec.
Spolupráci lze hodnotit jako korektní a jednoznačně pozitivní.

14. ZÁVĚR
Školní rok 2017/2018 nevybočoval v žádné oblasti ze standardního režimu školy. Přesto muselo
vedení školy řešit úkoly, které vyplynuly v jeho průběhu. V personální oblasti byly řešeny již
zmíněné problémy s výukou anglického jazyka, začala se projevovat také skutečnost, že
v horizontu několika let dosáhne téměř 1/3 pedagogů důchodový věk.
Zásadní změnou v personální oblasti bylo konkurzní řízení na funkci ředitele školy, novým
vedoucím pracovníkem se stal Mgr. Ing. Michal Pospíšil (dřívější statutární zástupce), předchozí
ředitel Ing. Milan Zeman byl začleněn do pedagogického sboru (výuka IKT), kontinuita
předchozího vedení a pozitivní klima v organizaci zůstalo zachováno.
Nové vedení školy musí v dohledné době hledat nové pracovníky (nabízí se zájemci o zaměstnání
ze strany bývalých absolventů školy) a zároveň řešit zvýšenou potřebu mzdových prostředků pro
tyto zkušené učitele.
Trend posledních let – zvyšující se zájem o studium odborných škol se ve školním roce 2017/2018
potvrdil mírným navýšením výkonu maturitního studia o 7 žáků. Velmi široká nabídka terciárního
vzdělávání potvrzuje vývoj posledních let – zájem většiny absolventů SŠ pokračovat po maturitě
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ve studiu na vysokých školách v bakalářských studijních programech s následným navazujícím
magisterským nebo inženýrským studiem. I přes tuto skutečnost byla opětovně po ročním výpadku
otevřena studijní skupina VOŠ v denní formě vzdělávání. Kombinovaná forma VOŠ, stejně jako
kombinované studium bakalářského programu Chemie a technologie potravin, které škola
realizuje na základě společné akreditace s FT UTB ve Zlíně, se otevřela také.
Personální a materiální potenciál školy a stoupající zájem veřejnosti o neformální vzdělávání
našel uplatnění i v oblasti celoživotního vzdělávání. Na základě autorizace udělené MZe ČR
pořádala škola v uplynulém školním roce opět kvalifikační studium a závěrečné zkoušky dílčích
profesních kvalifikací „Sýrař“ a „Mlékař“. O tuto formu vzdělávání je extrémní zájem, jde o
krátkodobé kurzy, které vyhovují aktérům na trhu práce. Úkolem vedení školy do budoucna je
tento potenciál více využít, nabízí se možnost akreditace dalších dílčích profesních kvalifikaci,
např. „Faremní zpracovatel mléka“.
Velký přínos v oblasti materiálního zázemí školy má nadále zapojení do již zmíněného dotačního
programu 129 710 MZe ČR - Centra odborné přípravy. Jeho cílem je formou investičních nákupů
učebních pomůcek pro odbornou výuku oboru 29 – Potravinářství a potravinářská chemie
zkvalitnit odbornou přípravu žáků a studentů. V uplynulém školním roce tento úspěšný projekt
pokračoval nákupem těchto zařízení:


Průtočný pastér,



uzavíračka obalů,



automatický refraktometr,



demineralizační zařízení,



sušárna s řízenou ventilací,



laboratorní váhy s infraohřevem,



laboratorní mikroskopy.

Hodnota zakoupených učebních pomůcek ve školním roce 2017/2018 činila 1 840 000 Kč.
Celková doba projektu je 5 let a finální hodnota pořízených učebních pomůcek dosáhne 9 mil. Kč.
Přestože je naše škola relativně malá, dosahuje značných úspěchů i v oblastech vzdálených
odbornému zaměření. Mezi ně bezesporu patří i práce redakční rady školního časopisu „Fresh
Milk“. Díky práci žáků celé školy, v soutěži „Školní časopis roku“ mezi středními školami
Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje, získává náš časopis pravidelně přední
umístění.
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Přestože dochází k neustálým legislativním a organizačním změnám v oblasti realizace
maturitních zkoušek, nevybočují výsledky uplynulého roku z trendů minulých let. Nadále
přetrvává disproporce mezi postavením společné části maturity a profilovou částí, která je pro
profesní zaměření absolventů odborných škol velmi důležitá. K zásadním změnám nedošlo ani u
absolutoria ve vyšším odborném studiu. Výsledky vzdělávání v jednotlivých ročnících studia
odpovídají letům předešlým.
Hospodaření školy patří dlouhodobě k silným stránkám školy. Od vzniku samosprávných celků
v roce 2001, kdy se zřizovatelem školy stal Zlínský kraj, je nepřetržitě dosahováno zlepšeného
hospodářského výsledku s následným převáděním prostředků do fondu odměn a rezervního fondu.
Ten je pravidelně zapojován při řešení havarijních stavů nebo předvídaných i nepředvídaných
investičních potřeb.
Celkové náklady v hlavní činnosti k 31. 12. 2017 činily 13 615,31 tis. Kč. Přímé náklady byly
čerpány v souladu s rozpočtem, uspořené finanční prostředky na zákonných odvodech organizace
použila na nákup ochranných pomůcek a učebních pomůcek.
V provozních nákladech došlo k úspoře, část nákladů bylo čerpáno na zajištění bakalářského
studia na základě uzavřené „Dohody o vzájemné spolupráci UTB Zlín“. Studium ve smluvním
studijním programu organizuje a po stránce materiální, technické a informační zabezpečuje
VOŠP a SPŠM Kroměříž v souladu s dokumentací akreditovaného smluvního studijního
programu. Na financování smluvního akreditovaného studijního programu v roce 2017 poskytla
UTB Zlín zálohu na pokrytí výdajů ve výši 1 217,50 tis. Kč.
Oproti roku 2016 (13 087,72 tis. Kč) došlo ke zvýšení nákladů o 527,59 tis. Kč, tj. o 4,03 %.
I v minulém školním roce proběhly periodické kontroly plateb zdravotního a sociálního pojištění
a kontrola Celního úřadu Zlín (nakládání s ethanolem ve školních laboratořích). Kontroly
nedospěly ke zjištěním, které by byly předmětem dalšího šetření.
Ředitelství školy ve školním roce 2017/2018 neobdrželo žádnou stížnost ani podnět k prošetření.
Vzhledem ke zvyšující se poptávce po absolventech školy, jak maturitního, tak i vyššího
odborného vzdělávání, úzké spolupráci se sociálními partnery a rozšiřování nabídky v oblasti
celoživotního vzdělávání, má škola možnosti dalšího rozvoje v systému odborného vzdělávání.
Kroměříž, říjen 2018

Mgr. Ing. Michal Pospíšil
ředitel školy
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