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a) Základní údaje o škole 

a. 1 Název školy, sídlo, právní forma, IČO, adresa pro dálkový přístup 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková 
organizace 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 06668275 

REDIZO: 691 012 415 

Oficiální web školy: www.soanachod.cz 

Adresa pro dálkový přístup: podatelna@soanachod.cz 

a. 2 Zřizovatel školy 

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03  Hradec Králové 

a. 3 Vedení školy 

Ředitel školy RNDr. Věra Svatošová 
Zástupci ředitele školy Mgr. Helena Kudelová 

Ing. Šárka Posnarová 

a. 4 Součásti školy 

o Střední škola (IZO 102 266 271) 

o Domov mládeže (IZO 110 029 232) 

o Školní jídelna (IZO 110 200 217) 

a. 5 Charakteristika školy  

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková 
organizace je školou zřízenou Královéhradeckým krajem na základě zřizovací listiny č. j. KUKHK-
39909/SM/2017 ze dne 29. 1. 2018, kterou vydalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 
s účinností od 1. července 2018 na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v souladu 
s usnesením ZK/9/651/2017 ze dne 4. 12. 2017 na základě kterého došlo k 1. 7. 2019 ke splynutí 
Vyšší odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební arch. Jana Letzela, Náchod, 
Pražská 931 s Obchodní akademií, Náchod, Denisovo nábřeží 673. 

Od 1. března 2019 došlo ke změně názvu školy dodatkem č. 1 ke zřizovací listině č. j. KUKHK-
39909/SM/2017 ze dne 29. 1. 2018. Původní název Střední průmyslová škola stavební a Obchodní 
akademie arch. Jana Letzela, Náchod se doplnil o čestný název a právní formu organizace – nový 
název je Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, 
příspěvková organizace. 

V průběhu školního roku jsme obdrželi titul Střední roku 2019 v kategorii Královéhradecký kraj. 
Dále jsme v lednu 2020 obdrželi certifikát Fakultní pracoviště Pedagogické fakulty Univerzity 
Hradec Králové. 

Ve školním roce 2019/20 podle stavu k 30. 9. 2019 navštěvovalo školu 321 žáků studijních oborů a 
39 žáků učňovských oborů především z Broumovska, Náchodska, okolí Jaroměře i z regionu 
Nového Města nad Metují, Dobrušky a okresu Trutnov. Na škole bylo 17 tříd: 1 třída Informačních 
technologií, 6 tříd Obchodní akademie, 4 třídy oboru Stavebnictví, 3 třídy smíšené (2x obor 
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Obchodní akademie s oborem Informační technologie a 1x obor Stavebnictví s oborem Informační 
technologie) a 3 třídy učňovských oborů. 

Dobrou vizitkou školy je malá nezaměstnanost absolventů související s připraveností žáků pro praxi 
i pro další studium. Ti, kteří přecházejí do pracovního poměru, nacházejí poměrně snadno 
uplatnění. 

Počet tříd SOŠ Celkový počet žáků  Počet žáků na jednu třídu 

14 321 22,93 

Počet tříd SOU Celkový počet žáků  Počet žáků na jednu třídu 
3 39 13 

Pedagogický sbor je stabilní a vesměs kvalifikovaný.  

Od června 2020 probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy A školy (budova bývalé SPŠ stavební). 
Rekonstrukce by měla být dokončena v prosinci 2020. Škola tak získá nové rozvody vody a odpadů, 
eletro i slaboproudé rozvody, nová sociální zařízení a učebny v suterénu školy, bezbariérový 
přístup a upravené nádvoří.  

V současné době byla dokončena i rekonstrukce podlahy a vstupních prostor tělocvičny v Raisově 
ulici. 

 

a. 6 Kapacita součástí a oborů školy 

o Střední škola – kapacita 822 žáků  
(555 v maturitních oborech, 267 žáků v učebních oborech) 

o Domov mládeže – kapacita 163 lůžek 

o Školní jídelna – kapacita 900 stravovaných 

 

a. 7 Rada školy 
 Předseda:   Mgr. Jitka Kumpoštová 

Místopředseda: Mgr. Libor Mojžíš 

Členové:   Ing. Pavla Maršíková  

Ing. at Bc. Gabriela Přibylová 

Ing. Lenka Vítová 

Radomíra Hylmarová    
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b) Přehled oborů vzdělávání 

 

b. 1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 

Kód oboru Název oboru Kapacita 
oboru 

Obsazenost 
oboru 

(31. 3 .2020) 

Učební plán 

23–55–H/01 Klempíř 30 4 ŠVP Klempíř 

36–64–H/01 Tesař 25 16 ŠVP Tesař 

36–66–H/01 Montér suchých staveb 35 0 ŠVP Montér suchých staveb 

36–67–H/01 Zedník 107 12 ŠVP Zedník 

36–69–H/01 Pokrývač 35 0 ŠVP Pokrývač 

39–41–H/01 Malíř a lakýrník 35 0 ŠVP Malíř a lakýrník 

 

b. 2 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Kód oboru Název oboru Kapacita 
oboru 

Obsazenost 
oboru 

(30. 3. 2019) 

Učební plán 

18-20-M/01 Informační technologie 60 35 
ŠVP Informační technologie se 
zaměřením na podnikání 

36-47-/01 Stavebnictví 255 106 

ŠVP Stavebnictví se zaměřením na: 
- pozemní stavitelství 
- rozpočtování a kalkulace 
- navrhování interiéru (design) 

63-41-M/02 Obchodní akademie 240 173 

ŠVP Obchodní akademie se 
zaměřením na: 
- podnikání 
- zahraniční obchod a cestovní ruch 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

c. 1 Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy 

(stav k 30. září 2019) 
 

učitelé přepočtení na plně zaměstnané 

 celkem z toho ženy bez kvalifikace 

Teoretická výuka 34,2381 23,2286 0,7143  
Odborný výcvik  2,5000 0,0000 2,0000 

Celkem 36,7381 23,2286 2,0000 

Jedna žena s úvazkem 1,0000 je na rodičovské dovolené a jedna žena s úvazkem 1,0000 je 
dlouhodobě nemocná. V tabulce jsou započítány. 

 

Pracovníci domova mládeže 

 celkem z toho ženy přepočtení 

vychovatelé 2 1 1,5000 
asistenti pedagogů 0 0 0 

celkem 2 1 1,5000 

 

c. 2 Počty všech zaměstnanců 

(stav k 30. září 2019) 

 

 Fyzické osoby z toho přepočtení z toho na DPP 

Pedagogové 46 38,2381 3 

Nepedagogové 26 20,1850 4 

Celkem 72 58,4231 7 
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C. 3 Podrobné údaje o pedagogických pracovnících 

Pracovník 
Pracovní 
zařazení 

Odborné a pedagogické vzdělání Délka 
praxe 

Vyučované 
předměty 

Poznámka 

1. učitel OV SOU, Moravská Třebová – Klempíř 24 ODV  

2. učitelka 
Pedagogická fakulta HK, obor CJL, OBN, 
Pedagogická fakulta UK Praha, obor FRJ 

34 
CJL, FRJ, OBN, 
ZCF, SPV 

vedoucí předmětové 
komise  

3. učitelka 
ČVUT Praha, fakulta stavební 
MÚVS při ČVUT Praha, učitelství odborných 
předmětů 

27 
KPS, IND,  
CAD, PRJ, PRT 

vedoucí předmětové 
komise 

4. učitelka VŠE Praha, DPS  33 EKO, FFM  

5. vychovatel Střední pedagogická škola Praha – Vychovatelství 47  starobní důchodce 

6. učitel 
Masarykova univerzita Brno – Přírodovědecká 
fakulta, učitelství pro střední školy obor 
Výpočetní technika, Chemie 

20 CHE, IKT, GRA metodik IKT 

7. učitel 
Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, obor CJL, 
NEJ 

 NEJ DPP 

8. učitelka 
Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, obor CJL, 
NEJ 

34 NEJ, ZCN, OKN  

9. učitelka 
Vysoká škola pedagogická Hradec Králové – 
Pedagogická fakulta, obor CJL, ANJ 

24 CJL, ANJ  

10. učitelka VŠE Praha, DPS VŠE Praha 34 
EKO ,FFM, EKS, 
TZC, PRA 

 

11. učitelka 
Pedagogická fakulta Hradec Králové, obor ZEM, 
TEV 

38 HOZ, SGE starobní důchodce 
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12. učitelka 

Pedagogická fakulta České Budějovice – učitelství 
pro I. cyklus, 
Univerzita Palackého Olomouc – učitelství pro II. 
cyklus: Matematika, Biologie 

39 MAT, BEK 
starobní důchodce, 
výchovný poradce 

13. učitelka 
Pedagogická fakulta HK, obor RUJ, DEJ; 
Pedagogická fakulta Liberec, obor NEJ 

32 
NEJ, KNJ, RUJ, 
KRJ, ZCR 

 

14. učitelka 
Pedagogická fakulta Univerzity HK, učitelství         
pro 2. st. ZŠ, obor CJL, VV 

19 CJL, SKD 
ze začátku roku na 
DPP 

15. učitel 
ČVUT Praha, fakulta stavební 
MÚVS při ČVUT Praha, učitelství odb. předmětů 

29 ANJ  

16. učitelka 
UP Olomouc - fakulta přírodovědecká – učitelství 
matematiky a deskriptivní geometrie pro SŠ 

16 MAT, DEG  

17. Učitel OV Okresní stavební podnik, zedník 36 ODV  

18. učitelka 
Univerzita Hradec Králové – fakulta pedagogická, 
učitelství pro střední školy 

12 
MAT, MAC, 
FYZ 

vedoucí předmětové 
komise 

19. učitelka VŠE Praha, DPS VŠE Praha 34 EKO, UCE, UPC 
vedoucí předmětové 
komise 

20. 
zástupkyně 
ředitelky 

Pedagogická fakulta HK, učitelství pro 5. až 12. 
ročník, obor Dějepis, Pedagogika 

36 OBN, DEJ, SPV  

21. učitelka 
Pedagogická fakulta UK Praha, PF Ostravská 
univerzita, obor odborné předměty 

40 UCE, UPC, FFM starobní důchodce 

22. učitel Univerzita Pardubice, učitelství anglického jazyka  22 ANJ, OKA, KAJ 
školní metodik 
prevence 

23. učitelka Pedagogická fakulta HK, obor CJL, OBN 28 
CJL, LEV, SPV, 
OBN 

nástup v průběhu 
roku 

24. učitel 
ČVUT Praha, fakulta stavební 
Národní institut pro další vzdělávání, DPS 

28 
STK, SME, TEZ, 
TEC, PBU, PRJ, 
KPS 
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25. učitelka Pedagogická fakulta HK, obor RUJ, DEJ, ANJ 30 
ANJ, KAJ, ZCA, 
RUJ 

 

26. 
zástupkyně 
ředitelky 

Univerzita Pardubice, fakulta ekonomicko-
správní, DPS 

24 UCE, UPC, FFM  

27. učitel 
VUT Brno, fakulta stavební 
MÚVS při ČVUT Praha, učitelství odb. předmětů 

36 
TEC, KPS, MTR, 
TEZ, STR, INS, 
STM, STT 

 

28. učitelka 
VUT Brno, fakulta stavební 
MÚVS při ČVUT Praha, učitelství odb. předmětů 

18 GEO, TEK, CAD, 
PRJ, ODK 

 

29. učitelka VŠE Praha, Státní jazyková škola HK, DPS 37 PEK  

30. 
učitel  
+ učitel OV 

ČVUT Praha, fakulta stavební 
Univerzita HK, PZ k výuce odb. předmětů 

36 
ODV, STT, TEC, 
STM, PRX, MTR 

 

31. učitelka 
VŠ dopravy a spojů v Žilině, obor dopravní stavby 
NIDV, krajské prac. HK 

33 STP, PRJ, CNK, 
KPS 

 

32. učitel VŠ strojní a textilní Liberec, DPS – ČVUT Praha 32 
IKT, APC, GRA, 
INT 

metodik IKT; 
vedoucí předmětové 
komise 

33. učitelka 
Univerzita HK, Pedagogická fakulta, obor MAT, 
FYZ 

8  rodičovská dovolená 

24. učitelka 
FTVS UK Praha, obor TEV, BRV, rozšiřující studium 
Státní těsnopisný ústav v Praze, obor technika 
administrativy a obchodní korespondence 

31 PEK, TEV  

35. učitel OV 
SOU stavební a služeb, Rychnov nad Kněžnou – 
Tesař,  

22 ODV  

36. učitelka 
Masarykova univerzita Brno, obor učitelství pro 
SŠ (ZSV) 

 CJL, SKD 
DPP, v průběhu roku 
záskok za nemoc 

37. učitel 
Filosofická fakulta Brno, obor ANJ, latinský jazyk, 
DPS HK 

21 ANJ, KAJ, TAJ  
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38. učitel 
MU Brno, Filozofická fakulta -  obor Pedagogika a 
obor učitelství pro střední školy (Informační 
technologie) 

12 
OPS, INT, POS, 
PRO, HRW 

 

39. učitelka VŠE Praha, DPS VŠE Praha 38 EKO,FFM starobní důchodce 

40. ředitelka Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor MAT, ZEM 35 MAT, MAC  

41. učitel 
Univerzita Karlova v Praze - učitelství pro střední 
školy, Technická a informační výchova, Tělesná 
výchova 

18 
OPS, TEV, IKT, 
POS 

 

42. učitelka 

Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor CJL, 
hudební výchova 
UP Olomouc – dvousemestrální studium 
Výchovné poradenství 

36 
CJL, DEJ, HOZ, 
SKD, SGE 

dlouhodobá nemoc 

43. učitel 
Univerzita Karlova Praha - fakulta pedagogická: 
učitelství pro střední školy 

40 
MAT, TEV, FYZ, 
EKO, EKL 

 

44. učitelka 
ČVUT Praha, fakulta stavební 
MÚVS při ČVUT Praha, učitelství odb. předmětů 

23 STK, CAD, PRJ  

45. 
vedoucí 
vychovatelka 

Pedagogická škola Litomyšl – Vychovatelství 25   

46. učitelka 
Pedagogická fakulta HK - učitelství Český jazyk a 
literatura a Německý jazyk (učitelství SŠ ČJ)  

21 
CJL, NEJ, LEV, 
SPV 

školní knihovna 

47. učitelka 
Filosofická fakulta UP Olomouc, historie – česká 
filologie, DPS 

12 
CJL, OBN, SVS, 
ANJ 

v průběhu roku 
odchod na MD 

48. učitelka Pedagogická fakulta HK, obor RUJ, NEJ  RUJ DPP 
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c. 4 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Pracovník Kat. Pracovní zařazení 
Kvalifikace (pouze související 
s pracovním zařazením) 

Praxe Poznámka 

1. THP vedoucí školní jídelny SEŠ Náchod (ÚSO) 32  

2. D pomocná kuchařka nepožadováno   

3. D Uklízečka nepožadováno  
odchod v průběhu 
roku 

4. D bezpečnostní pracovník SOU Hronov         26  

5. D uklízečka nepožadováno   

6. D Kuchařka nepožadováno   

7. D denní vrátná, telefonistka nepožadováno   

8. D pomocná kuchařka nepožadováno 26  

9. D kuchařka 
SOU spol. stravování, Hronov – 
kuchařka, servírka 

27  

10. THP 
sekretářka ředitelky, správa 
majetku 

VŠE Praha 41  

11. D uklízečka nepožadováno  starobní důchodce 

12. D uklízeč nepožadováno   

13. THP vedoucí správce budov SPŠ stavební, Náchod 46 starobní důchodce 

14. D uklízečka nepožadováno  starobní důchodce 

15. D kuchařka nepožadováno   

16. D uklízečka nepožadováno  starobní důchodce 
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17. D domovník, údržbář 
SOU, Hradec Králové 
SPŠ stavební, Náchod 

43  

18. D uklízečka nepožadováno   

19. THP správce sítě, asistent VT Jiráskovo gymnázium Náchod 37  

20. D vedoucí kuchařka RAJ Hradec Králové - kuchařka 37  

21. D školník nepožadováno 40  

22. D uklízečka nepožadováno   

23. THP hlavní ekonom, pokladní SEŠ Náchod (ÚSO) 31  

24. THP účetní SEŠ Náchod 28  

25. THP mzdová účetní, personalistka OA Náchod (ÚSO) 22  

26. D pomocná kuchařka nepožadováno 22  
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d) Údaje o přijímacím řízení 

Souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků k 1. 9. 2020) 
 

d. 1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 

 

Kód oboru Název oboru Přihlášení 
celkem 

1. kolo PŘ Další kola PŘ Skutečně 
nastoupilo přihlášení přijatí přihlášení přijatí 

23–55–H/01 Klempíř 2 2 2 0 0 0 

36–64–H/01 Tesař 7 6 6 1 1 4 

36–67–H/01 Zedník 15 11 11 4 4 9 

39–41–H/01 Malíř a lakýrník 8 8 8 0 0 5 
Celkem   32 27 27 5 5 18 

 

d.2 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 

Kód oboru Název oboru Přihlášení 
celkem 

1. kolo PZ Další kola PZ Skutečně 
nastoupilo přihlášení přijatí přihlášení přijatí 

18–20–M/01 Informační technologie 20 19 16 1 1 7 

36–47–M/01 Stavebnictví 61 60 59 1 1 34 

63–41–M/02 Obchodní akademie 91 89 77 2 2 40 

Celkem  172 168 152 4 4 81 
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e) Údaje o výsledcích ve vzdělávání žáků 
 

e. 1    Prospěch a docházka žáků všech ročníků – k 30. 6. 2020 

  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem 314 

Prospěli s vyznamenáním 32 

Prospěli  273 

Neprospěli 9 

         z toho opakující ročník 3 

Průměrný prospěch žáků 2,09 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 18,21 

         z toho neomluvených  0,032 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 

Žáci celkem 33 

Prospěli s vyznamenáním 2 

Prospěli  26 

Neprospěli 5 

        z toho opakující ročník 0 

Průměrný prospěch žáků 2,81 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 42,727 

        z toho neomluvených 5,758 
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e. 2     Žáci konající opravné či komisionální zkoušky 

    

Ročník Obor vzdělání 
Počet 
žáků 

Předmět 

1. 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 36-47-M/01 Stavebnictví 
1 

Informační a komunikační 
technologie 

 1 Stavební materiály 

63–41–M/02 Obchodní akademie 1 Anglický jazyk 

 1 Ekonomika 

2. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 

 36-47-M/01 Stavebnictví 3 Stavební mechanika 

 
3 

Informační a komunikační 
technologie 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 

36–67–H/01 Zedník 1 Odborný výcvik 

3.  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

63–41–M/02 Obchodní akademie 1 Účetnictví na počítači 

 1 Účetnictví 

Komentář 
Nejčastější důvody pro konání opravné zkoušky: Po distanční výuce byl špatný prospěch 
ještě z doby prezenčního studia a poté velmi špatný přístup ke studiu během distanční 
výuky. Na základě vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, nebylo možno žáky čtvrtých ročníků 
studijních oborů nebo žáků třetích ročníků učňovských oborů hodnotit nedostatečnou 
nebo slovem nehodnocen. 
 
 

e. 4    Výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek – stav k 30. 6. 2020 

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky 
celkem 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška     

 18–20–M/01  Informační technologie 12 + 1 1 8 + 1 3 

 36-47-M/01  Stavebnictví 22 + 3 4 14 + 3 4 

 63–41–M/02  Obchodní akademie 54 + 4 3 33 + 2 18 + 2 

Závěrečná zkouška      

 23-55-H/01 Klempíř 4 0 3 1* 
36–64–H/01 Tesař 3 1 2 0 

Celkem 95 9 60 26 

*Jeden žák z oboru klempíř se k učňovským zkouškám nedostavil. 
+Absolventi 2019 konající maturitní zkoušku v roce 2020  
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e. 5     Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek – září 2019  

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky 
celkem 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška v podzimním 
zkušebním termínu     

 18–20–M/01  Informační technologie 3 0 2 1 

 36-47-M/01 Stavebnictví 4 0 2 2 

 63–41–M/02  Obchodní akademie 18 + 2 0 14 + 1 4 + 1 

Závěrečná zkouška     

23-55-H/01 Klempíř 0 0 0 0 

Celkem 25 0 19 6 

 
+Absolventi 2019 konající maturitní zkoušku v roce 2020  
 
e. 7    Hodnocení chování žáků 

2. pololetí2019/20 
Počet žáků - hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 314 0 0 

Obory vzdělání s výučním listem 29 2 2 

    

    

 Výchovná opatření ve šk. roce 2019/20  Počet    

 Napomenutí třídního učitele  8   

 Napomenutí učitele odborného výcviku  0   

 Důtka třídního učitele  10   

 Důtka učitele odborného výcviku  0   

 Důtka ředitele školy  7   

 Pochvala třídního učitele  44   

 Pochvala učitele odborného výcviku  0   

 Pochvala ředitele školy  0   

 Podmíněné vyloučení ze školy  4   

 Vyloučení ze školy  0   

    
Komentář    
Pochvaly byly uděleny převážně za vzornou reprezentaci školy. Snížené hodnocení chování, 
důtky ředitele školy, důtky třídního učitele byly uděleny zejména za neomluvenou (pozdě 
omluvenou) absenci a za porušování školního řádu. Většina důtek ředitelky školy byla 
udělena žákům učňovských oborů za hrubé porušení kázně na pracovišti. K podmíněnému 
vyloučení ze školy bylo přistoupeno z důvodu velké absence ve výuce a za agresivní chování 
vůči spolužákovi.  
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f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ve školním roce 2019/2020 

V rámci prevence výskytu sociálně-patologických jevů proběhly na naší škole následující 
činnosti: 

Na začátku školního roku byli všichni žáci prvních ročníků a jejich rodiče seznámeni s obsahem 
školního řádu a s pravidly bezpečnosti. Vyšší ročníky si znění školního řádu připomněly 
a poučení o bezpečnosti zopakovaly při prvních třídnických hodinách.  

Rodiče prvních ročníků byli na prvních třídních schůzkách informováni o možnosti využití 
poradenských služeb v oblasti rizikového chování a kariérního poradenství jak ve škole, tak ve 
spolupráci s PPP. Zároveň jim byl vysvětlen význam adaptačních pobytů pro první ročníky. 

Ty se uskutečnily v září. Žáci absolvovali dvoudenní adaptační pobyt v klášteře v Broumově. 
Pod vedením Mgr. Kudelové se žáci hravou formou spolu seznámili a vytvořili základy 
budoucího kolektivu. Třídní učitelé měli možnost vidět svou třídní skupinu v neformálním 
prostředí a získat představu o možném budoucím vývoji její vnitřní dynamiky a rozdělení rolí. 

Pro studenty druhých ročníků byly v září také zorganizovány po třídách besedy 
s Bc. Zavadilem, Dis z organizace Semiramis na téma Závislosti a návykové látky. 

Přednáška o první pomoci pro třetí ročníky proběhla v září v rámci sportovního kurzu. 

V listopadu se první a druhé ročníky zúčastnily webináře o AIDS, po němž následoval test 
s cílem ověřit jejich znalostí. 

Nástěnka prevence seznamovala žáky v průběhu roku s vybranými tématy rizikových jevů 
ve společnosti a nabízela kontakty na organizace, zabývající se poradenskou činností nebo 
pomocí v krizi. 

Do hodin občanské nauky, tělesné výchovy, ale též jiných předmětů se promítala všeobecná 
prevence rizikových jevů podle ŠVP jednotlivých oborů a Školního plánu prevence. 

Speciální pedagožka Mgr. Helena Kudelová pravidelně poskytovala poradenskou činnost 
žákům ve škole a tím pomáhala monitorovat případné negativní jevy v třídních skupinách. Se 
školním metodikem prevence rozebírala dynamiku vztahů ve třídách, ve kterých se projevily 
tendence k narušení jejich sounáležitosti, a navrhovala vhodné kroky ke zlepšení.  

Pedagogové během přípravného týdne absolvovali školení o první pomoci vedené Mgr. 
Škopem a zúčastnili se besedy na téma kyberšikana, kterou vedl p. Moravčík. 

Prevence se řídila Preventivním programem vypracovaným pro školní rok 2019/2020, který 
vychází ze Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti 
resortu MŠMT a z Metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů. 

Vzhledem k uzavření škol kvůli pandemii koronaviru se některé plánované preventivní akce 
neuskutečnily a byly přesunuty na další školní rok. 

 



 

 

 18 

g) Údaje o dalším vzdělávání pracovníků 

V rámci dalšího vzdělávání se pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci účastnili odborných přednášek a školení, které pořádala akreditovaná 
školící střediska, MŠMT, KÚ KHK, NIDV (od 1.1.2020 NPI ČR), profesní organizace a jiné vzdělávací organizace. Vzhledem k vyhlášení nouzového 
stavu došlo k omezení počtu absolvovaných školení, některé místo prezenčně proběhly formou webináře.  
 

Pořadatel Téma Jméno 

Bakaláři Webinář - rozpis maturit v programu Bakalář Ing. Šárka Posnarová 

Bakaláři Bakalářská konference 2019 v Pardubicích Ing. Šárka Posnarová 

Centrum celoživotního vzdělávání, 
Pardubice 

Jak učit matematiku na SŠ - třídenní celostátní setkání učitelů matematiky 
Mgr. Veronika Jiroušková, 
Mgr. Martina Jarolímková 

Česká betonářská společnost ČSSI 
Seminář Konstrukce a betony pro jejich zhotovení I - zaměřený na výrobu 
a zpracování betonu a ukázky realizací 

Ing. Miloš Novotný 

Člověk v tísni, Praha Změna klimatu: online kurz pro pedagogy Mgr. Petr Staněk 

DEK-ÚRS CZ a.s., Praha Novinky společnosti ÚRS a aktualizace SW KROS Ing. Jitka Rohanová 

DEK-ÚRS CZ a.s., Praha 
Webinář DEK-KUBIX - výpočet propočtů, jedná se o součást SW KROS, ale 
pro ocenění ve fázi záměru 

Ing. Jitka Rohanová 

DEK-ÚRS CZ a.s., Praha 
Webinář k SW ve stavebnictví - tepelná technika, stavební materiály, 
materiály 

Ing. Jitka Rohanová 

Jana Hanušová, Akademie vzdělávání 
dospělých, Náchod 

Mzdová témata – cyklus měsíčních školení Miloslava Žďárská 

Krajská hospodářská komora 
Královéhradeckého kraje 

Cyklus vzdělávání vedoucích pedag. pracovníků II Ing. Miroslav Rudolf 

Krajská hospodářská komora 
Královéhradeckého kraje 

Potřeby současného stavebnictví pohledem hasičů - požární bezpečnost 
stavby jako minimum znalostí absolventů SOŠ spojené s prohlídkou 
Polygonu ve Velkém Poříčí. Seminář je realizován v rámci projektu 
Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v 
Královéhradeckém kraji I. 

Ing. Miloš Novoný,         
Ing. Gabriela Přibylová,       
Ing. Matina Ťokanová, 
Ing. Jitka Rohanová 
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Krajská hospodářská komora 
Královéhradeckého kraje 

Seminář „Aktuální vývoj a potřeby současného stavebnictví“ - stavba 
nemocnice v Náchodě; seznámení s požadavky moderního stavebnictví z 
pohledu zkušenosti z praxe; stavba budov s nejširším spektrem 
technologických prvků, včetně rozvodu zdravotních plynů, potrubní pošty, 
slaboproudých signalizací, speciální filtrace vzduchu apod. Seminář je 
realizován v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu 
rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I. 

Ing. Jana Čejchanová, 
Ing. Luboš Rejmont,         
Ing. Jitka Rohanová,       
Ing. Matina Ťokanová, 
Ing. Zdeněk Prouza 

 
Krajská hospodářská komora 
Královéhradeckého kraje 

 

Seminář o požadavcích moderního dřevěného stavebnictví (dřevostavby v 
HK) z pohledu zkušeností z praxe - návštěva novostavby v Pardubicích; 
vlastnosti a výhody dřevostaveb, pravidla správného návrhu konstrukcí 
dřevostaveb, konstrukční detaily. Seminář je realizován v rámci projektu 
Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v 
Královéhradeckém kraji I. 

Mgr. Gabriela Přibylová, 
Mgr. Martina Ťokanová 

KÚ Královéhradeckého kraje 
Interaktivní vzdělávání se softwarem Corinth (projekt I-KAP KHK I) - 
podpora polytechnického vzdělávání v KHK 

Mgr. Jakub Fabián            
Mgr. Veronika Jiroušová 

KÚ Královéhradeckého kraje 
Setkání minitýmu k platformě Vzdělávání pro rozvoj osobnosti - aktivita I-
KAP II. 

Mgr. Jakub Fabián 

KÚ Královéhradeckého kraje 
Představení moderních technologií, trendů pro výuku, inspirace pro 
učitele - projekt IKAP KHK 

Mgr. Jakub Fabián 

KÚ Královéhradeckého kraje 
Představení Inovativního centra z projektu Krajský akční plán rozvoje 
vzdělávání v Královéhradeckém kraji  

Ing. Šárka Posnarová 

KÚ Královéhradeckého kraje Jak na I-KAP II Mgr. Helena Kudelová 

KÚ Královéhradeckého kraje 

Výuka metody BIM v odborných předmětech - praktické ukázky; adaptace 
BIM do výuky, aktualizace RVP, koncepce BIM. Seminář proběhl na SPŠ 
stavební Hradec Králové a byl realizován v rámci projektu (KAP) „Krajský 
akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji“ formou 
workshopu pro pedagogy SPŠ stavebních. 

Ing. Jana Čejchanová, 
Mgr. Gabriela Přibylová, 
Mgr. Martina Ťokanová 

Mansio Spolu a jinak ve vzdělávání Mgr. Jan Mach 
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Microsoft  Microsoft ve školách - škola v cloudu, bezpečnost IT, digitální přípravy, 3D 
Mgr. Petr Staněk,                     
Petr Vít 

NICOM, Brno WordPress kurz - webové stránky za jeden den Mgr. Jakub Fabián 

NICOM,Brno Trimble SketchUp - základní kurz Mgr. Jakub Fabián 

NICOM, Brno Moderní HTML 5 – jazyk webových stránek Mgr. Jakub Fabián 

NIDV 
KOSS - Konzultační semináře k organizaci  MZ a PŘ na SŠ žáků se SVP 
(problematika MZ a PŘ na SŠ) 

Mgr. Helena Holečková 

NIDV Konzultační seminář pro management škol Ing. Šárka Posnarová 

NIDV Jak se učíme  Mgr. Veronika Jiroušová 

NPI ČR Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí 
Mgr. Helena Holečková,     
Ing. Lenka Daňková 

NPI ČR - Cermat Zadavatel písemných prací a didaktických testů 

Mgr. Jakub Fabián,              
Mgr. Kateřina Francová, 
Mgr. Zita Chládková,          
Ing. Pavel Janeček,           
Mgr. Veronika Jiroušová, 
Mgr. Jitka Müllerová,                  
Ing. Jitka Rohanová  

NÚV Praha 
Akreditovaný kurz pro začínající učitele ve fiktivní firmě; seznámení             
s pracovníky NÚV, portálem CEFIF, založení firmy, banky, FÚ, veletrhy 

Ing. Lenka Daňková 

OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové 
zkoušky HK 

Jak učit moderně s podporou ZAV 
Ing. Zlata Rejlová,             
Mgr. Taťána Ruprichová 

OTIDEA vzdělávání s.r.o. Férové zakázky malého rozsahu RNDr. Věra Svatošová 

Oxford University Press Seznamte se! Mgr. Hana Nyklíčková 

Oxford University Press Oxford Open Days Mgr. Hana Nyklíčková 
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PARIS vzdělávací agentura s.r.o., Karviná FKSP, tvorba a použití ve školství Jana Ulmanová 

PARIS vzdělávací agentura s.r.o., Karviná Praktické příklady pracovního práva ve školství Ing. Šárka Posnarová 

PARIS vzdělávací agentura s.r.o., Karviná Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, FKSP po novele vyhlášky Jana Ulmanová 

SCIA Engineer Dřevo, zakládání (soilin), generátor, zatížení větrem a sněhem Ing. Martina Ťokanová 

Společně k bezpečí, Orlík nad Vltavou Prevence kriminality, prekriminality a sociálně patologických jevů Mgr. Jan Mach 

Systém podpory progesního rozvoje 
učitelů a ředitelů 

Kolokvia oblastního kabinetu Matematika a její aplikace Mgr. Veronika Jiroušová 

Škoda Josef, Rtyně v Podkr. (osoba 
odborně způsobilá) 

Pravidelné proškolení - lešenář Ing. Luboš Rejmont 

Školské zařízení pro další vzděl. ped. 
prac. KHK kraje 

Matematika všude kolem nás Mgr. Veronika Jiroušová 

Školské zařízení pro další vzděl. ped. 
prac. KHK kraje 

Aktuální problémy v oblasti účetnictví škol a školských zařízení Jana Ulmanová 

Univerzita Karlova Vedení spisové služby ve školách v souladu s GDPR Ing. Jaroslava Justová 

Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl a 
SVŠE Znojmo 

Účetní a daňový seminář Ing. Ivana Johnová 

Wienerberger Hradec Králové 

Wienerberger fórum 2020 - 9. ročník konference pro odborníky v oblasti 
stavebnictví; nové informace a podněty z oboru, legislativní změny ve 
stavebnictví, řešení konstrukčních detailů systémů Porotherm a Tondach, 
výměna zkušeností, aj.; zahrnuto do programů celoživotního profesního 
vzdělávání ČKA. 

Ing. Luboš Rejmont,         
Ing. Gabriela Přibylová,       
Ing. Matina Ťokanová 
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

h. 1 Humanitní  

 

Datum Hl. 
organizátor 

Název akce Krátký popis 

30. 09. 2019 L. Zálišová Exkurze do Osvětimi 
Návštěva koncentračního tábora Auschwitz I.  a Auschwitz II. - Březinka pro 
vybrané žáky školy 

15. 10. 2019 H. Nyklíčková 
Anglické divadlo The Bear Educiational 
Theatre 

Výuková interaktivní představení v anglickém jazyce pro všechny maturitní třídy 
školy na COV (The Detectives, The History of England I. A The Best of Czenglish).  

25. 11. 2019 H. Nyklíčková Anglické divadlo Pardubice 
Anglické divadelní představení TOM SAWYER  v divadle v Pardubicích pro vybrané 
žáky školy 

29. 11. 2020 P. Janeček Best of English Mezinárodní soutěž v anglickém jazyce on-line 

02. 12. 2019 J. Bašová 
Divadelní představení   
"Vévévé.československo.cs" 

Představení pro třetí a čtvrté ročníky oboru OA a IT k 30. výročí Sametové revoluce 
je průřezem historických událostí, kterými prošlo Československo v průběhu 20. 
století. 

06. 12. 2019 J. Bašová Divadelní představení v Hradci Králové Představení Richard III. v Klicperově divadle pro 1. A a 1. SI 

19. 12. 2019  Film Yesterday Filmové představení v kině Vesmír - účast celá škola 

28.01.2020 -    
- 29.1.2020 

H. Holečková 
ÚP Náchod – informační beseda pro 
studenty 4.B, 4.C  

Informační beseda pro maturitní ročníky SŠ - možnosti dalšího studie, trh práce v 
ČR, podnikání, zaměstnávání (práce, stáže, dobrovolnické projekty v rámci EURES 
služeb a programu Erasmus+) 

10. 02. 2020 H. Holečková 
ÚP Náchod – informační beseda pro žáky 
končících učebních oborů - 3SOU 

Informační beseda pro druhé a třetí ročníky UO - trh práce v ČR, podnikání, 
zaměstnání, nelegální zaměstnávání, dobrovolnické projekty v rámci EURES služeb, 
možnosti dalšího studia 

14. 02. 2020 L. Zálišová 
Divadelní představení - Jak jste to myslel, 
pane Shakespeare? 

Výchovně vzdělávací pořad  - výuka literatury netradiční formou na COV - účast 
první ročníky maturitních oborů a 2.S 

28. 02. 2020 J. Bašová Divadelní představení v Hradci Králové Představení Velký Gatsby v Klicperově divadle - účast 2.A, 2.B, 3.A, 3.BC, 4.A a 4.B 
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h. 2 Tělesná výchova a přírodovědné aktivity 

 

Datum Hl. organizátor Název akce Krátký popis 

16. 09. 2020 - 
20. 09. 2019 

T. Ruprichová Letní sportovní kurz 
Turisticko - cyklistický kurz pro třetí ročníky na chatě Juráška v Olešnici                       
v Orlických Horách 

23. 09. 2019 - 
25. 09. 2019 

V. Forejtová Exkurze 2.B - Pecka 
Exkurze do městečka a na hrad Pecka, návštěva podniku Vánoční ozdoby Dvůr 
Králové n. L. a muzea drahých kamenů Nová Paka 

11. 10. 2019 V. Štěp Futsálový turnaj Školní kolo ve futsale v tělocvičnách školy. 

11. 10. 2019 P. Hlavatá Írán - zahalená krása 
Írán ve vzdělávacím projektu Svět kolem nás pro 1. a 2. ročníky a pro obory OA 
se zaměřením na CR 

15. 10. 2019 J. Škop Volejbal chlapci 
Okresní kolo volejbalového turnaje chlapců, který se konal na Jiráskově 
gymnáziu Náchod. 

16. 10. 2019 V. Jiroušova Přírodovědný klokan Přírodovědná soutěž pro vybrané studenty 1. a 2. ročníků 

16. 10. 2019 T. Ruprichová Volejbal  dívky 
Okresní kolo volejbalového turnaje dívek, který se konal na Jiráskově gymnáziu 
Náchod. 

05. 11. 2019 T. Ruprichová Stolní tenis Středoškolský turnaj okresu Náchod na Jiráskově gymnáziu Náchod 

18. 12. 2019 V. Štěp Florbal Školní turnaj ve florbalu 

10. 02. 2020 T. Ruprichová Florbal dívky 
Okresní kolo ve florbalu dívek na Jiráskově gymnáziu v Náchodě. Dívky obsadily 
1. místo. 

13. 02. 2020 V. Štěp Florbal chlapci Okresní finále SŠH ve florbalu chlapců 

13. 02. 2020 V. Jiroušová Matematická soutěž Školní kolo matematické soutěže pro vybrané žáky celé školy 

22. 02. 2020 - 
28. 02. 2020 

T. Ruprichová Lyžařský výcvik 
Lyžařský výcvik pro 1. ročníky a 2. S na chatě Mír na Zahrádkách v Peci                   
p. Sněžkou 
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h. 3 Stavebnictví 

 

Datum Hl. organizátor Název akce Krátký popis 

20. 11. 2019 J. Rohanová Přednáška společnosti ÚRS CZ Pro třídu 4.S přednáška k tvorbě cen a kalkulací ve stavebnictví 

07. 01. 2020 J. Rohanová Liga rozpočtářů Školní kolo v rozpočtování pro vybrané žáky 4.S 

29. 01. 2020 J. Rohanová Liga rozpočtářů 
Celorepublikové kolo v soutěž v rozpočtování na ČVUT Praha vyhlášená ÚRS 
CZ. Naši školu reprezentovala Šárka Grabmüllerová a Marie Jirmanová - viz 
některé akce podrobněji. 

06. 02. 2020 G. Přibylová 
Stavební veletrh - střechy 
Praha  

Exkurze do Prahy na stavební veletrh pro třídu 3.S 

12. 02. 2020 J. Čejchanová 
Přednášky o žb prefa 
konstrukcích 

Přednášející Ing. Ladislav Jambor, statik, GOLDBECK Prefabeton s.r.o. Vrdy 
pro 1. a 3. ročníky stavebních oborů 

12. 02. 2020 + 
26. 02. 2020 

J. Rohanová 
Zkouška ze znalostí KROSu + 
předávání certifikátů 

Zkouška ze znalostí oceňování stavebních konstrukcí a prací za využití 
programu KROS 4 pro zájemce ze 4.S spojené s udělením certifikátu za účasti 
zástupce společnosti ÚRS CZ Bc. Luďka Dlouhého 

06. 03. 2020 J. Čejchanová 
Stavba Oblastní nemocnice 
Náchod  

Exkurze třídy 4.S - I. etapa modernizace a dostavby Oblastní nemocnice 
Náchod; prohlídka celého areálu stavby s ukázkou technologických prvků, 
včetně rozvodu zdravotních plynů, potrubní pošty, slaboproudých signalizací, 
speciální filtrace vzduchu apod.  

II. pololetí      
šk. roku 

G. Přibylová 
Soutěž o nejlepší projekt pro 
studenty středních škol 

Soutěž pod záštitou firmy Wienerberger - Nejlepší projekt ze systému 
Porotherm a nejlepší projekt s krytinou Tondach. V letošním ročníku 
postoupila Edita Vítová ze 3.S. do celostátního kola v rámci obou částí 
soutěže. 

 
 
 



 

 

 25 

h. 4 Ekonomika a Účetnictví 

 

Datum Hl. organizátor Název akce Krátký popis 

05. 11. 2019 A. Suková Exkurze Česká spořitelna 
Exkurze v rámci výuky bankovnictví v předmětu ekonomika pro třídu 2.A oboru 
Obchodní akademie 

13. 11. 2019 A. Suková Veletrh FF Vysoké Mýto 
Soutěž FF ve Vysokém Mýtě v prodejních dovednostech, katalog, prezentace - účast 
FF 4. ročníků 

18. 12. 2019 J. Hlaváčová Exkurze Okresní soud v Náchodě 
Ukázka soudního řízení před Okresním soudem v Náchodě a následná beseda se 
soudcem, státním zástupcem v rámci předmětu Právo pro 2. ročníky oboru 
Obchodní akademie 

24. 01. 2020 I. Johnová Přednáška "Daně a cla do škol" 
Úvodní tematická přednáška z oblastní daní a cla pro třetí ročníky OA; přednášející 
Mgr. Romana Barešová, ředitelka Sekce řízení úřadu a zástupce ředitele finančního 
úřadu, Finanční úřad  pro Královéhradecký kraj 

14. 02. 2020 L. Daňková 
Exkurze ATAS elektromotory 
Náchod a.s. 

Exkurze zaměřená na výrobní program, zásobování a doklady v dodavatelsko-
odběratelských vztazích pro 1. a 2. ročník IT 

19. 02. 2020 Učitelé EKO 
9. regionální veletrh fiktivních 
firem v Náchodě 

Škola je organizátorem této akce. Zúčastnilo se 15 fiktivních firem – čtyři fiktivní 
firmy z VOŠZ, SZŠ a OA v Trutnově, jedna fiktivní firma z OA Olgy Havlové z Janských 
Lázní, dvě fiktivní firmy z OA, SOŠ a JŠ Hradec Králové, Pospíšilova, jedna fiktivní 
firma z Gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov, tři fiktivní firmy z OA z Kostelce nad 
Orlicí a pět našich fiktivních firem ze čtvrtých ročníků 

27. 02. 2020 J. Hlaváčová Veletrh FF v Hradci Králové 
Regionální veletrh fiktivních firem, který pořádá OA, SOŠ a JŠ Hradec Králové, 
Pospíšilova – účast FF třetí ročníky 
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h. 5 Informační technologie 

 

Datum Hl. organizátor Název akce Krátký popis 

18. 09. 2019 Z. Rejlová 
Schůzka vítězů a organizátorů 
krajských soutěží v grafických 
disciplínách 

Osobní setkání s představiteli KHK kraje, účast Ing. Zlaty Rejlové, která byla hlavní 
organizátorkou krajské soutěže v grafických disciplínách, a vítězky krajského kola 
Adély Čápové ze 4.A. 

15. 10. 2019 P. Staněk PIŠQWORKY Školní turnaj v PIŠQWORKÁCH - pětičlenné týmy 

11. 11. 2019 - 
12. 11. 2019 

P. Staněk Bobřík informatiky Olympiáda z informatiky, které se zúčastnili zájemci z celé školy.  

18. 11. 2019 - 
22. 11. 2019 

M. Rudolf Testování čtenářské gramotnosti 
V rámci hodin IT bylo provedeno testování čtenářské gramotnosti pořádané 
společností SCIO. 

20. 11. 2019 P. Staněk Oblastní turnaj PIŠQWORKY 
Oblastní turnaj v PIŠQWORKÁCH na Jiráskově gymnáziu v Náchodě. Turnaje se 
zúčastnili vítězové školního kola. 

20. 11. 2019 M. Rudolf AUTO JEDE 
Roboticko - konstrukční soutěž ve stavbě a programování Lego-robotů. Soutěž byla 
pro tříčlenné týmy a zahrnovala problematiku konstruování, designu a 
programování. 

26. 11. 2019 P. Staněk Přebor SOA v šachu 2019 8. ročník školního šachového turnaje 

10. 12. 2019 P. Staněk Šachy Okresní kolo přeboru škol v šachu na Jiráskově gymnázium v Náchodě 

23. 01. 2020 P. Staněk Šachy Krajské kolo přeboru školních družstev v šachu v Třebechovicích pod Orebem 

28. 01. 2020 P. Staněk 
Ústřední kolo olympiády z 
informatiky 

Místo: Gymnázium J. Žáka Jaroměř 
Postupující studenti: Jakub Čižinský 3.BC, Dominika Samková 4.C, Matěj Král 4.S, 
náhradník: Martin Havel 4.S 

21. 02. 2020 M. Rudolf PREZENTIÁDA 
Přednáška (workshop) pro třetí ročníky na téma Prezentace: Probuzení zájmu 
posluchače, navázání a udržení kontaktu mezi moderátorem a posluchačem, rozsah 
prezentace, vhodná grafická úprava, rozsah obsahu snímků apod. 
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h. 6 Ostatní 

Datum Hl. organizátor Název akce Krátký popis 

Podzim 2019 Vedení školy 
Veletrh středních škol: 
Rychnov n/K., Trutnov, 
Náchod, Hradec Králové 

Prezentace školy pro žáky základních škol a širokou veřejnost náchodského, 
trutnovského, rychnovského a královéhradeckého regionu. Kromě účasti na 
veletrhu je činnost školy prezentována také v regionálním tisku a na základních 
školách. 

Podzim 2019 Vedení školy Výjezdy na prezentace  
Výjezdy zástupců školy na setkání k volbě povolání s rodiči žáků osmých a 
devátých tříd žáků ZŠ 

17. 09. 2019 Vedení školy 
Den čisté mobility a chytré 
energetiky pro KHK kraj 

Představení současného trhu elektromobility na Masarykově náměstí v Náchodě 
- účast 1. a 2. ročníky 

18. 10. 2019 Š. Posnarová Erasmus day 2019 
Seznámení se s možnostmi zahraničních dobrovolnických projektů v rámci 
programu Erasmus pro 3. a 4. ročníky 

18. 10. 2019 J. Mach Poradenský den Setkání školních preventistů na ZŠ TGM Náchod 

19. 11. 2019 V. Jiroušová Klání žáků deváťáků 11. ročník pro žáky 9. tříd ZŠ – propagace školy mezi žáky 9. ročníků ZŠ 

19. 11. 2019 Vedení školy  Třídní schůzky  

23. 11. 2019 SRPŠ Ples školy  

28. 11. 2019 J. Mach Setkání ŠMP 
Setkání ŠMP ZŠ a SŠ okresu Náchod v PPP Náchod organizované okresní 
metodičkou prevence Mgr. Nikolou Hendrychovou 

29. - 30. 11. 2019 Vedení školy Den otevřených dveří 
Stánky FF, Hra Finanční svoboda, ukázky prací v ARCHICADU, AUTOCADU, 
geodetické přístroje apod. - ukázka pro veřejnost; možnost vyzkoušet přijímací 
zkoušky nanečisto 

16. 1. 2020 Vedení školy Den otevřených dveří 
Stánky FF, Hra Finanční svoboda, ukázky prací v ARCHICADU, AUTOCADU, 
geodetické přístroje apod. - ukázka pro veřejnost; možnost vyzkoušet přijímací 
zkoušky nanečisto 

jaro 2020  Přípravné kurzy 
Přípravné kurzy z matematiky  a českého jazyka pro přijímací zkoušky. Z důvodu 
nouzového stavu a uzavřením škol byla účastníkům kurzu nabídnuta možnost 
on-line konzultací s vyučujícími českého jazyka a matematiky. 
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h. 7 Neuskutečněné akce  

Z důvodu nařízení nouzového stavu a uzavření škol v březnu 2020 se škole nepodařilo 
uskutečnit některé naplánované akce. Např. se jedná o tyto akce: 

Březen 2020 –  Školení společnosti Dektrade pro 3.S 
Divadelní představení Velký Gatsby v Hradci Králové pro 3.S a 4.C 
Žákovská soutěž v projektování pozemní stavby v grafických programech 
Mezinárodní veletrh FF v Praze 
Exkurze pro třídu 2.S na stavbu nemocnice 
Planeta Země – Senegal magický 

 
Duben 2020 -  Krajské kolo olympiády v českém jazyce, kterého se měla zúčastnit Edita 

Vítová z 3.S 
Film V Síti 
Zájezd pro vybrané žáky do Amsterodamu a Anglie 
Zájezd němčinářů do Saska 
Přednášky Celního úřadu a FÚ na DPH 
Přednáška ředitele věznice Mgr. Tomáše Kubína na téma Trestní právo 
v praxi 

 
Květen 2020 -  Představení Nicolas Winton – Síla Lidskosti. 
 
Červen 2020 -  Vodácký kurz 
 Představení „Nehodou to začíná“ v rámci preventivního programu 
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h. 8 Některé akce podrobněji 

Liga rozpočtářů 

Liga rozpočtářů je odborná soutěž určená pro žáky 4. ročníků středních škol v oceňování 
stavebních zakázek. Soutěž připravuje společnost ÚRS CZ a.s. ve spolupráci s Katedrou 
ekonomiky Stavební fakulty ČVUT. Hlavním cílem soutěže je podpořit školy ve výuce stavební 
ekonomiky a umožnit žákům porovnat svoje dovednosti s žáky z jiných škol a vyzkoušet si na 
vlastní kůži výuku rozpočtování na Stavební fakultě ČVUT. Liga rozpočtářů je také příležitostí 
pro setkání a výměnu zkušeností mezi učiteli stavebně-ekonomických předmětů z celého 
Česka. 

Soutěž je rozdělená do dvou kol. První kolo – školní – probíhá v rámci výuky rozpočtování 
v prvním pololetí školního roku. Dva nejúspěšnější žáci postupují do celostátního kola, které 
probíhá na půdě Fakulty stavební ČVUT v Praze. Zde žáci pracují přímo na zadání připraveném 
a hodnoceném vysokoškolskými pedagogy. Letošního ročníku se aktivně zúčastnilo 10 
středních škol. Celostátní kolo se konalo 29. ledna v Praze. Vítězkou se stala žákyně ze SPŠ 
Stavební v Havířově. Dále uspěly také žákyně Šárka Grabmüllerová a Marie Jirmanová ze SPŠ 
a OA arch. Jana Letzela v Náchodě. 

Pro pedagogy i žáky byla během dne v rámci doprovodného programu připravená prohlídka 
stavební fakulty a cyklus odborných přednášek od partnerů soutěže o aktuálních trendech 
a technologiích ve stavebnictví. 

Pozice rozpočtáře je stále důležitou součástí stavební přípravy a perspektivním oborem 
i v době digitalizace stavebnictví. Pociťujeme však dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných 
odborníků, a proto chceme v této profesi podpořit mladé talenty. Za pomocí partnerů soutěže 
jim otevřít nové možnosti, aby získali zkušenosti v oceňování stavebních prací. 

Děkujeme Všem partnerům a učitelům za účast a těšíme se na setkání v dalším ročníku. 

Autor: Bc. Luděk Dlouhý, ÚRS CZ a.s. – garant soutěže 

Osvědčení o znalostech sw KROS 4 

Na základě dlouholeté spolupráce se společností ÚRS CZ a.s. měli žáci čtvrtého ročníku 
stavební školy možnost složit zkoušku ze znalostí oceňování stavebních konstrukcí a prací za 
využití programu KROS 4. Přihlásilo se 11 žáků třídy 4S. Na průběh zkoušky dohlížel zástupce 
společnosti ÚRS CZ Bc. Luděk Dlouhý. 

Zkouška se skládala ze dvou částí: 

1. test z obecných znalostí, 

2. praktické provedení rozpočtu podle různých zadání - výpočet výkazů výměr, ocenění 
vyjmenovaných stavebních prací. 

Zkouška byla náročná na výpočet výkazu výměr, orientaci v cenících a rychlost práce. Časový 
limit byl velmi přísný. Je potěšující, že všichni účastníci zkoušky vyhověli požadavkům 
společnosti a získali certifikát o znalostech. Certifikáty byly slavnostně předány 26. 2. za účasti 
paní zástupkyně Ing. Šárky Posnarové. Certifikát je doklad, o tom, že ovládají SW KROS 4 pro 
rozpočtování a mohou ho dokládat při zájmu o zaměstnání nebo brigádu. 

 Autor: Ing. Jitka Rohanová 
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Fiktivní firmy (FF) 

Výuka předmětu Fiktivní firma byla zahájena ve školním roce 2005/2006. 

Fiktivní firma pracuje jako skutečná firma – výrobní, obchodní nebo dopravní. Firma se řídí 
platnými právními předpisy, využívá podklady z hospodářské praxe a její pracovníci (žáci) 
provádějí všechny základní činnosti, např. nákup, prodej, reklamu, fakturaci a účtování i 
činnosti podnikového sekretariátu. 

Cílem je, aby žáci využili své teoretické znalosti a dovednosti, pracovali samostatně a získali 
pocit zodpovědnosti za vlastní práci, schopnost orientovat se v hospodářské praxi.  

Školní rok 2019/20 
V tomto školním roce byly na naší škole následující fiktivní firmy ve čtvrtém ročníku: 
WINE GRAVITY, s.r.o. – prodej vína; 
CASPO TIME, s.r.o. – prodej hodinek, budíků a hodin; 
IT-SCROOM, s.r.o. – prodej počítačových komponentů; 
BOHEMIA VIEW, s.r.o. – cestovní kancelář; 
PRIMA DISCOVERY, s.r.o. – cestovní kancelář 
 
Prvním rokem se rozběhly i fiktivní firmy ve třetím ročníku: 
ZENN- LIGHT, s.r.o. – prodej světel a osvětlení; 
TERRA,s.r.o. – prodej ponožek, zapalovačů, šperků; 
ELDERIEN GRAIN, s.r.o. – prodej kávy a kávovarů; 
ROYAL FORCE, s.r.o. – prodej zájezdů. 
 
Fiktivní firmy se v průběhu školního roku zúčastnily těchto akcí: 
13. 11. 2019 -  7. regionálního veletrhu fiktivních firem ve Vysokém Mýtě (3. místo o nejlepší 
FF Caspo Time, 1. místo o nejlepší slogan Bohemia View, 1. místo o nejlepšího obchodníka 
Tereza Vojtasová z Caspo Time). 
 
Dny otevřených dveří (29. – 30. 11. 2019 a 16. 1. 2020) – soutěž o účast na mezinárodním 
veletrhu FF v Praze (Caspo Time a Wine Gravity), který se nakonec z důvodu pandemie 
koronaviru nekonal. 
 
19. 2. 2020 -  9. regionálního veletrhu fiktivních firem v Náchodě (nejsympatičtější firma Caspo 
Time, 1. místo nejlepší firma Caspo Time). Při hodnocení katalogů spolupracujeme se SPŠ Otty 
Wichterleho, Hronov – Centrem propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí. 
 
27. 2. 2020  - 17. ročníku veletrhu fiktivních firem v Hradci Králové, kterého se zúčastnily FF 
třetích ročníků. 
 
Žáci, kteří ve fiktivních firmách pracovali nejlépe, opět obdrželi Certifikát o úspěšné práci ve 
fiktivní firmě vydaný Centrem fiktivních firem při Národním pedagogickém institutu ČR. 
Celkem certifikát obdrželo 13 žáků z fiktivních firem Wine Gravity, Caspo Time, Bohemia View 
a Prima Discovery. 
 

Autor: Ing. Jarmila Hlaváčová 
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Maturitní ples – očima studentů 

Den 23. listopadu 2019 se navždy vtiskne do paměti vás maturantů 2020, ale i všech, kteří tuto 
velkou party prožili s námi. Byl to ples, který naše škola ještě nezažila. Poprvé v historii naší 
školy se ples uskutečnil hned pro obě sloučené školy. Na parketu se představily 4 třídy - 4.A, 
4.B, 4.C a 4.S. Celkem bylo ošerpováno 83 maturantů a maturantek. Nedalo se nepřehlédnout, 
jak dobrými kamarády jsme se všichni maturanti stali, protože pro šerpu si vždy přišla čtveřice 
složená ze studentů všech 4 tříd. Nikdy nezapomeneme na okamžik, kdy nám naše paní třídní 
učitelka dávala šerpu přes rameno a nám se třpytily oči radostí. Následovala učitelská a 
rodičovská volenka, při které se nejeden zapotil. Nesměly chybět ani Flow vision a jejich 
kaskadérské kousky, kterým tímto děkujeme, že jsme jejich vystoupení mohli mít na svém 
maturitním plese. A pak už přišlo na řadu předtančení. Odstartovala to ve velkém stylu 4. S         
s jejich Velkým Gatsby. Potom se na parketu představily třídy 4. A a 4. C, které tancovaly na 
motivy filmů Rebelové a Pomáda. V tu chvíli se zhaslo a byli vidět pouze maturanti těchto tříd 
se svíčkami a  černými plášti. Nakonec na parket naskočila 4. B se skladbami od roku 2000 až 
do současnosti.  

Náš večer ozářila ještě jedna velká hvězda - Nelly Řehořová. Její písničky roztancovaly celý 
Beránek. Půlnoční překvapení nebylo jedno, ale hned tři. Nejprve zazpívali maturanti 
společnou píseň Můj příběh nekončí. Poté kluci ze 4. S předvedli opravdu legrační židovský 
tanec a nakonec  tančili všichni Hardbass. Po půlnoci celý Beránek skákal při zašlapávání šerp 
a vlála vlajka s nápisem Back to the future, na kterou se všichni maturanti podepsali. 

Celým večerem nás provázel nejlepší moderátor a skvělý kamarád František Šedivý. K tanci 
hrála skupina JK band. Tímto děkujeme i vedení školy za ochotu, čas a energii, kterou nám 
věnovali a pomáhali nám tento nezapomenutelný večer zorganizovat. 

            

  Autor: Tereza Vojtasová, 4.A 
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i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

i. 1 Kontrola ČŠI 

Koncem ledna 2020 proběhla ve škole tematická inspekce ČŠI ke čtenářské 
gramotnost.  Bez závad. 

 

i. 2 Další kontroly v organizaci uskutečněné ve školním roce 2019/20 

 

Kontrola ve školní jídelně – Plnění povinností stanovených pro provozovatele 
potravinářského podniku provozujícího stravovací službu (hygiena potravin, požadavky 
a zásady potravinového práva, bezpečnost potravin) – bez závad. 

 

j) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019 

a) Příjmy (zaokrouhleno na Kč) 

Celkové příjmy investiční 1 002 580,00                                

Celkové příjmy neinvestiční 49 516 158,00 

příjmy z doplňkové činnosti 2 714 313,00 

dotace přímé 32 467 075,00     

dotace provozní 9 058 030,00     

ostatní příjmy 5 276 740,00     

b) Výdaje 

Investiční výdaje celkem     902 660,00    

Neinvestiční výdaje celkem   48 960 503,00    

náklady na platy pracovníků   22 522 732,00    

ostatní osobní náklady     313 400,00    

zákonné odvody soc. a zdrav. pojištění  8 114 119,00    

zákonné pojištění zaměstnanců   94 120,00    

zákonné odvody do FKSP   450 455,00    

výdaje na učebnice, učební texty a 
pomůcky 96 602,00    

stipendia     67 900,00    

ostatní provozní náklady     17 301 175,00    

    - materiálové náklady   3 910 013,00 

    - energie       4 072 475,00    

    - opravy, údržba    466 526,00    

    - cestovné       82 497,00    

    - reprezentace    3 102,00    

    - služby       2 390 539,00    

    - ostatní náklady    4 182 974,00    

    - odpisy       2 193 049,00    

      

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK   555 655,00    
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k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola v roce 2019/20 nebyla zapojena do žádného rozvojoveho ani mezinárodního programu.
 

 

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Vzhledem k organizačně náročné situaci po splynutí škol k 1. 7. 2018 se škola nezapojila do 
vzdělávání v rámci celoživotního učení. Tomuto zapojení nepřispívá ani situace v regionu, kde 
na některé kurzy lze získat dotace z evropských peněz, ale škola není schopna konkurovat 
organizacím, které mohou tyto dotace využít.  

 
m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů 

Škola získala mimořádný účelový prostředek z oblasti Regionální soutěže ve výši 33 000 Kč a 
byl využit na financování 8. regionálního veletrhu fiktivních firem v Náchodě a druhá část bude 
využita na organizaci soutěže pro žáky devátých ročníků Klání žáků deváťáků zaměřenou na 
jejich předpoklady a motivaci pro studium stavebního oboru. 

Škola získala mimořádné účelové prostředky z oblasti Prevence rizikového chování ve výši 
50 000 Kč, které byly využity k financování adaptačního kurzu žáků 1. ročníků, který se 
uskutečnil v září 2019. Část této dotace byla využita na prevenci sociálně patologických jevů a 
žáci první a druhých ročníků absolvovali besedy na téma závislosti a návykové látky s  Bc. 
Zavadilem, Dis z organizace Semiramis. 

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzva Šablony II, v aktuálním 
znění) realizuje škola projekt „Zlepšení kvality vzdělávání na SPŠ a OA arch. Jana Letzela, 
Náchod“, od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021. Realizace tohoto projektu probíhala po celý školní rok 
ve vybraných šablonách – aktivitách.  
Přehled aktivit realizovaných ve šk. roce 2019/20: 
- Školní speciální pedagog SŠ 
- Školní speciální pedagog DM 
- Školní kariérový poradce  
- Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 
- Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
V květnu byla poskytovateli předložena 1. monitorovací zpráva, zahrnující absolvování výše 
zmíněných aktivit. Část aktivit zkomplikovala v jarních měsících pandemie koronaviru. 
 
Zároveň škola podala žádost v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání o 
zařazení do projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v 
Královéhradeckém kraji“.  Výzva podporuje zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání 
na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které doplňují dílčí aktivity škol. 
Formou vzdělávání, mentoringu a síťování budou podpořeni pedagogičtí pracovníci,  vedoucí 
pedagogičtí pracovníci i střední management škol. Důraz je kladen také na zvýšení kvality 
odborného vzdělávání. Aktivity z této výzvy by se měly začít realizovat ve školním roce 
2021/22. 
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n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

n. 1 Odborová organizace 

Na škole působí odborová organizace. Tato organizace v současné době spolupracuje 
s vedením školy na zajištění rovných podmínek zaměstnanců obou splynutých škol a vytváření 
podmínek pro kulturní a sociální vyžití zaměstnanců.  

n. 2 Organizace zaměstnavatelů a další partneři při plnění úkolů ve vzdělávání 

Škola je členem: 
o Asociace středních průmyslových škol ČR (ASPŠ ČR) 
o Asociace obchodních akademií ČR 
o Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) 

Škola je přidruženým členem: 
o Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR – Krajská stavební společnost 
o Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 
o Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR 
o Cech malířů a natěračů ČR 
o Cech lešenářů ČR 
o Jednota českých matematiků a fyziků  

Škola spolupracuje: 
o ČVUT Praha – fakulta stavební 
o Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta UHK udělila škole od 

9. 1. 2020 certifikát fakultního pracoviště 
 

Vzhledem k povinné praxi ve třetích ročnících oborů Obchodní akademie a Informační 
technologie a v prvních až čtvrtých ročnících oboru Stavebnictví funguje velmi dobrá 
spolupráce s podniky, stavebními firmami i podnikatelskými subjekty, u nichž žáci 
vykonávají každoročně povinnou praxi. V posledních letech projevují organizace a 
podnikatelské subjekty opakovaný zájem o praktikanty, a tak mnohdy žáci v těchto 
firmách nacházejí letní brigády či předpoklad pro budoucí zaměstnání. Praxe se v tomto 
školní roce z důvodu omezení koronavirem neuskutečnily a byly přesunuty v některých 
ročnících do školního roku 2020/2021 

Škola  za normálních okolností spolupracuje s těmito firmami a profesními organizacemi: 
Atelier Tsunami s.r.o., 547 01 Náchod, Palachova 1742, 
CEGRA s.r.o., centrum pro podporu počítačové grafiky, Jižní 870, 500 03Hradec 
Králové (ArchiCAD) 
Průmstav Náchod s.r.o., 547 01 Náchod, Dobrošovská  1776 
Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR – pobočka Hradec Králové, Národní třída 10, 
110 00 Praha 1 
Wienerberger s.r.o. 
FÚ Náchod 
Invia cz, a.s., Praha – pobočka cestovní agentura Náchod 
Centrum rozvoje, Česká Skalice, o.p.s. – Vila Čerych, Česká Skalice 
Městský úřad, Náchod, 
Úřad práce – Náchod,  
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Okresní soud, Náchod 
Ammann Czech Republic, a.s., Nové Město nad Metují 
Královská účetní, s.r.o., Náchod 
JOSI, s.r.o., Červený Kostelec 
Česká pojišťovna, a.s., Náchod 
Komerční banka, Náchod 

 
 
 
 
 

Výroční zpráva školy byla zpracována dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 
dlouhodobých záměrů a výročních zpráv. Následně byla projednána školskou radou ve smyslu 
§ 168, odst. 1 písm. b) zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vzhledem k nouzovému stavu 
schválena online. 

 

V Náchodě dne 22. října 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 RNDr. Věra Svatošová 
 ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 

Děkuji všem pracovníkům školy, kteří se na vydání výroční zprávy podíleli. 
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Výroční zpráva Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvkové organizace byla schválena školskou radou při Střední průmyslové škole 
stavební a Obchodní akademii, Náchod převážně elektronicky (viz příloha). 
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Ing. Lenka Vítová 

 
 


