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Exkluzivní rozhovor s jednatelkou školy Silvií Šteigerlovou
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OMA,
Galerie ZLATÁ BRÁN
A,
Dukelská brána 25/7
,
Prostějov 796 01

Po-Ne 9.00-19.00

582334558
www.doma-r.cz

 prodejní centrum české značky TESCOMA nabízí široký sortiment výrobků do kuchyně
 Navštivte nás v naší prodejně
 najdete zde kompletní sortiment kuchyňských a domácích potřeb
 nabízíme Vám originální, kvalitní a dokonale funkční výrobky pro každého
 pokud máte kuchyň, budeme se snažit, aby TESCOMA byla vaší první volbou
 tým zaškolených prodavaček Vám vždy ochotně poradí s výběrem
 věrnostní program TESCOMA CLUB

"Jako soukromá škola poskytujeme studentům řadu výhod"
Mgr. Silvie Šteigerlová je statutární zástupkyní společnosti s ručením omezeným, která provozuje školu. Současně je také členkou dozorčí rady zřizovatele Doma Morava holding a.s. V pozici ekonomky řídí
finanční procesy a provoz školy. Jednatelkou školy
je od června 2011. O tom, jak funguje české soukromé školství a s jakými prostředky disponuje samotná Střední odborná škola podnikání a obchodu, se
dozvíte z následujícího rozhovoru.
SOŠPO je soukromá instituce. Mohla byste uvést, jak
vlastně privátní škola funguje?
„Jako všem soukromým školám,
je i nám na základě zákona číslo
306/1999 Sb. přiznána dotace
z rozpočtu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy v základní
výši, tj. šedesáti procent takzvaného normativu na studenta.
Protože naše škola splňuje i další
podmínky stanovené tímto zákonem, je nám poskytována zvýšená
devadesátiprocentní dotace vypočítaná z uvedeného normativu. Jde
o prostředky hrazené státem za
poskytování veřejné služby, které
jsou primárně určeny na mzdy
zaměstnanců školy. Z malé části
je lze použít na další neinvestiční
výdaje, jako jsou například učební
pomůcky. Dotace určené na provoz a investice, které jsou veřejným
školám vypláceny z rozpočtu jejich
zřizovatelů, ať už je jím kraj, obec,
svazek obcí, už jako škola zřízená
právnickou osobou nedostáváme.
Zbývající část osobních nákladů
a provozní náklady tedy hradíme

převážně ze školného. Finanční
prostředky potřebné na provoz školy
a školní výdejny se snažíme získávat i další vlastní činností například
pořádáním vzdělávacích kurzů
a zkoušek nebo podnájmem určitých
prostor, jakými jsou tělocvična
a bufet. S případným vytvořeným
ziskem nemůžeme nakládat tak,
jako jiné obchodní společnosti, ale
musíme jej opětovně použít pouze
na vzdělávání a školské služby,
které jsou hlavním předmětem
naší činnosti. Z fondu vytvořeného
ze zisku poskytujeme studentům
např. sociální stipendium a další
příspěvky. Účetnictví školy a čerpání
dotace je každoročně kontrolováno
auditorem, jehož výrok stvrzující
řádné hospodaření a správné využití
přidělených prostředků a zisku, je
podmínkou pro přiznání dotace
v dalším školním roce.“
Kdo je zřizovatelem školy?
„Obchodní společnost DomaMorava holding a.s., která byla
založena stejně jako škola v roce
1994. Společnost sídlí v OlomouciHolici. Jde o holdingovou centrálu

převážně maloobchodních a velkoobchodních společností (DOMAR, PRAMOS, DMH a KLOUPAR)
prodávajících průmyslové zboží
v regionech střední a severní
Moravy. Naše škola je v rámci této
skupiny společností specifickým
subjektem, který je zaměřen na
poskytování veřejné služby.“
Většina soukromých škol
vybírá školné. V jaké výši je
na vaší škole a k čemu slouží?
„Základní výše ročního školného je
pro studenty denního studia 1 350
korun měsíčně, tj. šestnáct tisíc dvě
stě ročně. Studenti s vynikajícím
prospěchem přitom platí školné
ve snížené výši, tzv. prospěchové.
Například při dosažení prospěchu
1,00 hradí měsíční školné pouze
ve výši jednoho tisíce korun. Od
loňského školního roku poskytujeme vybraným studentům takzvané sociální stipendium. Pokud
splňují kritéria stanovená školou
a jejich zákonní zástupci mají nárok
na přídavek na dítě, mohou si o něj
požádat. Výše sociálního stipendia
je osmsetpadesát korun měsíčně,
výše měsíčního školného se tak
pro studenty, jimž je přiznáno, sníží
na 500 Kč. Jsme si vědomi, že
pokud vybíráme školné, očekávají
studenti i jejich zákonní zástupci,
že jim v rámci studia poskytneme
na rozdíl od veřejných středních
škol něco navíc, takzvaný nadstandard. Studentům tedy bezplatně
zapůjčujeme některé učebnice, plně
hradíme či přispíváme na vybrané
akce školy (exkurze, zahraniční
zájezdy, průvodcovskou činnost,

lyžařský výcvik, kulturní akce,
přednášky či sportovní vyžití). Žáci
nastupující do prvního ročníku
se v rámci zahájení studia účastní
adaptačního (stmelovacího) kurzu, jenž je plně hrazen školou.
Studentům, kteří úspěšně reprezentují školu, poskytujeme odměny
například ve formě zvýšeného
příspěvku na poznávající zájezd,
hmotného ocenění či poukázky na nákup vybraného zboží.
Abych nezapomněla na studenty
vzdělávající se v dálkové formě
studia, tak pro ně je částka ročního
školného stanovena na dvanáct tisíc
korun.“
Škola je zapojena do
několika zajímavých projektů. Mohla byste některé
stručně charakterizovat?
„Právě dokončujeme projekt, který
jsme zahájili v srpnu 2013. Nazvali jsme jej Inovace ve vzdělávání
a rozvoji podnikatelských znalostí
a je realizován v rámci operačního

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu
je zásadním způsobem přispět
k rozvoji podnikatelských znalostí,
schopností a dovedností žáků, a to
v návaznosti na regionální trh práce
a potřeby regionální ekonomiky.
Dalším projektem, do kterého jsme
se v letošním školním roce zapojili,
jsou Stáže pro mladé. Díky němu
mají studenti posledních ročníků SŠ
i VŠ možnost získat praxi v oboru,
v němž se vzdělávají, a obohatit tak
své teoretické znalosti o praktické
dovednosti usnadňující jim vstup na
trh práce. Od října poskytujeme stáž
na pozici Odborný účetní. Rádi bychom se ještě zúčastnili podobného
projektu s názvem Stáže ve firmách,
který je kromě studentů završujících
středoškolské či vysokoškolské studium, určen i pro absolventy bez
praxe, nezaměstnané, osoby vracející se na pracovní trh například po
rodičovské dovolené a zaměstnané,
kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci.“

Rozhovor s ředitelem školy Václavem Křupkou

„SOŠPO v současnosti nabízí atraktivní vzdělávací programy!“
Důvody jsou bezesporu pro
každého žáka jiné, takže je dosti
obtížné je zobecňovat. Hodnoty,
které naše škola nabízí, jsou:
tradice a zkušenost. Za dobu
svého 20letého trvání škola získala stabilní místo ve vzdělávací
soustavě Olomouckého kraje
a připravila pro další studium
nebo do praxe více než 850
absolventů.
Kvalitní odborná příprava
Výuku odborných předmětů
máme zajištěnou zkušenými
pedagogy. Někteří z nich jsou
dokonce autory učebnic, podle
a téměř dvě stovky studentů kterých se na škole vyučuje. Jde
4letého denního studia.
nám především o propojení teorie
Jaké jsou podle Vás s praxí, proto nechybí v žádném
důvody, proč by se pro vzdělávacím programu odborníci
SOŠPO měli žáci rozhodnout?
přímo z praxe.

Škola nabízí celkem čtyři vzdělávací programy, které
jsme vytvořili s cílem vyplnit mezeru v nabídce vzdělávání
a nabídnout profil umožňující našim absolventům lepší
vstup na trh práce. Tradicí školy je studium cestovního
ruchu, který nabízíme již od vzniku školy v roce 1994.
V současnosti je tento program upraven na marketing
turismu. Naším cílem je předat studentům jak teoretické,
tak praktické znalosti z cestovního ruchu. Studenti se
např. učí průvodcovat, vytvořit itinerář zájezdu a propagovat turistickou destinaci. Dalšími programy, které
nabízíme, jsou podnikání v Evropské unii, marketingové
komunikace a sportovní management.
Jaký je zájem o studium
na SOŠPO?
„Jsem moc rád, že žáci mají
o naše programy zájem, o čemž
svědčí dvě třídy 1. ročníku

Jazyková výuka
Klademe velký důraz na dobrou
jazykovou vybavenost studentů.
Nabízíme výuku pěti cizích
jazyků. Naši studenti se systematicky připravují ke složení mezinárodních zkoušek z angličtiny
a němčiny.
Určitým
kritériem
kvality školy jsou také
výsledky
u
maturitních
zkoušek, jak je na tom vaše
škola?
„Od zavedení „státních maturit“
dosahují naši studenti velmi dobrých výsledků. Jsem moc rád,
že procentuální úspěšnost nikdy
neklesla pod 95 % a řadíme se
tudíž k velmi úspěšným odborným školám. Např. v uplynulém školním roce byla

úspěšnost maturantů 100 %.
Tento vynikající výsledek nás
těší, protože je odrazem kvality
studentů, pedagogů a potažmo
celé školy.“

