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Výroční zprávu zpracoval na základě podkladů jednotlivých pedagogických  
a nepedagogických pracovníků školy Ing. Marek Moudrý.  
 
Výroční zpráva byla projednána 24. 9. 2018 se zástupcem zřizovatele školy  
Mgr. Silvií Šteigerlovou. 
 
Výroční zpráva byla projednána 26. 9. 2018 na zasedání Školské rady Střední odborné školy 
podnikání a obchodu, spol. s r.o. vedené předsedkyní Mgr. Janou Mohrovou.   
 
 
 
 
V Prostějově, 2. října 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Moudrý 
ředitel školy 
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1. Základní údaje o škole 

 

Název školy   Střední odborná škola podnikání a obchodu 

Sídlo školy   Rejskova 2987/4, 796 01 Prostějov 

Právní forma   společnost s ručením omezeným 

Zápis v obchodním rejstříku Obchodní rejstřík vedený Krajským obchodním soudem Brno, 
oddíl C vložka 26419 

Jednatel společnosti  Mgr. Silvie Šteigerlová 

IČO    25348418 

IZO    047921838 

REDIZO   600015246  

Datum zařazení do sítě 1. 9. 1994   

Datum zápisu do rejstříku 1. 9. 1997 

Druh a typ školy  střední odborná škola 

Stupeň dosaženého vzd. střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Zřizovatel školy  DOMA-MORAVA holding, a.s.  
    Olomouc, Holice, Sladkovského 659/40 

Ředitel školy   Ing. Marek Moudrý 

Zástupce ředitele školy Ing. Jitka Němcová 

Předseda školské rady Mgr. Jana Mohrová 

Kontakty telefon: 582 341 413, fax: 582 333 845,  
e-mail: sekretariat@sospo.eu, www.sospo.eu  
web: www.sospo.eu 

Obor vzdělávání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  

ŠVP    Řízení služeb a marketing turismu (MT)   
    Mezinárodní obchod a projektové řízení (MO) 
    Marketingové komunikace a žurnalistika (MK) 
    Sportovní management (SM) 

Cílová kapacita školy  350 žáků 

Kapacita oboru 63-41-M/01 235 žáků  
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1.1 Charakteristika školy  

Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.  (SOŠPO) byla zařazena do sítě 
středních škol v srpnu roku 1994 a první žáci v ní zahájili své studium v září téhož roku.  
Za dobu svého působení bylo připraveno pro další studium na školách vyššího typu a do 
praxe více než 1 300 žáků. SOŠPO patří mezi nejstarší soukromé školy v Olomouckém 
kraji.  Zaměření školy je odborné, žáci studují v osmi třídách čtyřletého studijního cyklu 
zakončeného maturitní zkouškou RVP Ekonomika a podnikání. Forma studia je denní a výuka 
se řídí školními vzdělávacími programy Řízení služeb a marketing turismu, Mezinárodní 
obchod a projektové řízení, Marketingové komunikace a žurnalistika a Sportovní 
management.  
Kapacita školy je 350 žáků. Spádovým územím školy je okres Prostějov, částečně okresy 
Olomouc a Přerov. Díky nadregionálním vzdělávacím programům se každoročně zvyšuje 
počet žáků ze vzdálenějších oblastí Olomouckého kraje a Moravy. Od roku 2009 sídlí škola na 
Rejskově ulici v centru města. Dopravní dostupnost je pro žáky ze širokého okolí velmi dobrá. 
Prostějov leží na železniční trati Brno – Olomouc a na dálnici spojující jih a sever  
Moravy. Prostějov je okresním městem s cca 45 tisíci obyvateli a okres Prostějov čítá cca 109 
tisíc obyvatel. Škola se nachází v centru města, v blízkosti zastávek MHD (Vápenice, Lázně, 
Pojišťovna). Od místního vlakového nádraží je vzdálena asi 5 minut chůze. Stejná vzdálenost 
je také od náměstí TGM v centru města. Hlavní vlakové a autobusové nádraží je vzdáleno asi 
6 minut jízdy autobusem městské hromadné dopravy. Příjezd automobilem je možný z ulice 
Vápenice, Rejskova je jednosměrnou komunikací směrem k místnímu vlakovému nádraží. 
 

1.2 Historie školy 

Škola byla založena pod názvem Soukromá střední podnikatelská škola obchodu a služeb 
v roce 1994 a téhož roku proběhlo první přijímací řízení.  Jejími zakladateli byly právnické 
 i fyzické osoby z oblasti obchodu, které takto reagovaly na zánik odborných učilišť dřívějších 
státních podniků. Byly otevřeny dvě třídy čtyřletého studia oborů Management obchodu  
a Management obchodu a služeb a jedna třída pomaturitního denního studia. V roce 2005 
začínají první žáci studovat podle inovovaných učebních dokumentů školy. U studijního 
oboru Management obchodu byl vytvořen profil se zaměřením na podnikání v Evropské unii.  
Obor Management obchodu a služeb byl nadále profilován na cestovní ruch. Od 1. září 2005 
škola působila v prostorách zrušené základní školy na Husově náměstí. Na základě účinnosti 
nového školského zákona dochází ke změně názvu školy na Střední odborná škola podnikání 
a obchodu. V průběhu školního roku 2008/2009 škola zpracovává vlastní vzdělávací 
programy. Od 1. září se podle nich začalo vyučovat. Jedná se o Podnikání v EU a projektové 
řízení a Řízení služeb a marketing turismu. V roce 2009 se škola přestěhovala na současné 
působiště v Rejskově ulici. V roce 2011 se škola stala autorizovanou osobou Ministerstva pro 
místní rozvoj v oblasti přípravy a realizace zkoušky profesní kvalifikace Průvodce cestovního 
ruchu. K této zkoušce škola v rámci výuky připravuje žáky. Škola se zapojila do práce Národní 
soustavy kvalifikací. V rámci výuky nového ŠVP Marketingové komunikace a žurnalistika 
navázala škola spolupráci s dalšími regionálními periodiky. Škola se v roce 2012 stala 
autorizovanou osobou Ministerstva průmyslu a obchodu v oblasti přípravy a realizace 
zkoušky profesní kvalifikace Specialista marketingu. Od školního roku 2014/2015 byla 
vzdělávací nabídka rozšířena o ŠVP Sportovní management.  Škola se stala jedinou školou 
v Olomouckém kraji, která toto vzdělání nabízí.  Od roku 2015 je škola autorizovaným 
zkušebním centrem jazykové školy Lingua Olomouc s cílem zkvalitnění přípravy ke složení 
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jazykových certifikátů. Již dříve škola v této oblasti spolupracovala s jazykovou školou 
P.A.R.K.  v Brně. V roce 2017 byla škola oceněna Olomouckým krajem jako talentová škola.  

 

1.3 Zřizovatel a provozovatel školy  

Zřizovatelem Střední odborné školy podnikání a obchodu, spol. s r.o. je společnost DOMA-
MORAVA holding a.s.,  IČO: 476 77 911, se sídlem Olomouc - Holice, Sladkovského 659/40, 
783 71. Statutárním zástupcem zřizovatele školy je Mgr. Silvie Šteigerlová. 

Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku 
178. srpna 2005. Od 12. srpna 2007 do 178. srpna 2005 působila pod názvem Soukromá 
střední podnikatelská škola obchodu a služeb, spol. s r.o.  

  
1.4 Školská rada  

Školská rada je složena ze tří členů: 

Mgr. Jana Mohrová  předseda ŠR  volený zástupce z řad pedagogů 
Jarmila Hladká  místopředseda ŠR volený zástupce z řad rodičů nezletilých  
            žáků a zletilých žáků 
Jana Poláková      jmenovaný zástupce zřizovatele školy 

 
Školní rok 2017/2018 
Školská rada se na svém jednání sešla třikrát. Dne 26. 9. 2017 schválila Výroční zprávu  
o činnosti školy za školní rok 2016/2017, vzala na vědomí informaci o hospodaření školy 
Ředitel školy seznámil ŠR s inovovanými vzdělávacími programy, které začaly platit od 1. září 
2017 a s dlouhodobou koncepcí školy. Návrhy ŠVP a dlouhodobé koncepce školy měli 
členové k dispozici dva měsíce před jednáním. Všichni měli možnost se k uvedeným 
dokumentům vyjádřit. Podruhé se školská rada sešla 6. 2. 2018, na programu bylo seznámení 
s výsledky výchovně vzdělávacího procesu za 1. pololetí školního roku 2017/2018  
a  průběhem realizace projektu Rozvoj vzdělanosti žáků na SOŠPO. Dne 28. 6. 2018 se sešla 
školská rada potřetí a projednala výsledky výchovně vzdělávacího procesu za 2. pololetí 
školního roku 2017/2018, s výsledky maturitních zkoušek v jarním období a výsledky 
přijímacího řízení. 
 
1.5 Prostorové a materiálně technické zabezpečení výuky  

Školní budova na Rejskově ulici byla postavena v roce 1895 pro potřeby základní školy.  
Majitelem budovy je Statutární město Prostějov.  Škola má s majitelem uzavřenu nájemní 
smlouvu. Po přestěhování Rejskovu ulici v roce 2009 proběhla rekonstrukce prostor pro 
potřeby střední školy. Byly zřízeny nové kabinety a multimediální učebna. Součástí školního 
areálu je výdejna stravy, tělocvična a venkovní sportovní areál (hřiště s asfaltovým povrchem 
pro basketbal, hřiště s umělým povrchem pro volejbal, tenis, házenou  
a minikopanou, venkovní stůl pro stolní tenis a posilovací zařízení). Výuka tělesné výchovy 
probíhá také ve sportovní hale TK Agrofert Prostějov na Kostelecké ulici.  Kromě  
8 kmenových učeben slouží ke vzdělávání  dvě jazykové učebny (vybaveny učitelským PC  
s připojením k internetu, dataprojektorem a audiotechnikou), dvě počítačové 
učebny a multimediální učebna posluchárenského typu. Všechny kmenové učebny jsou 
vybaveny učitelským počítačem s připojením k internetu, interaktivním dataprojektorem  

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=47677911
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a ozvučením. Žáci mohou ve volném čase k samostudiu vyžívat studovnu s pěti počítači 
připojenými k internetu, tiskárnu a odbornou literaturou. Budova školy je kompletně 
pokryta Wi-Fi sítí. Žákům je k dispozici školní bufet, nápojový a potravinový automat.  
Pro relaxaci je k dispozici místnost se stolním tenisem.  Žákům školy slouží školní knihovna. 
Kromě beletrie (povinná četba k maturitní zkoušce) se jedná především o odbornou 
literaturu. 

V posledních letech škola vynaložila řadu finančních prostředků na vybavení učeben  
a v tomto trendu i nadále pokračuje. Pravidelně se obnovuje IT vybavení. Prostory pro 
vzdělávání žáků odpovídají požadavkům na školu 21. století. Materiální a technické vybavení 
školy lze považovat za moderní. Prostory školy (třídy a společné prostory) jsou účelně 
vyzdobeny nástěnkami a velkoformátovými fototapetami. V posledních pěti letech probíhají 
etapové výměny původních dřevěných oken za nové umělé. V roce 2017 byla 
zrekonstruována podlaha v kmenové učebně v přízemí. Průběžně také dochází k obnově 
sportovního zařízení na venkovním hřišti.  
 
Stav materiálně technického vybavení školní budovy vedení průběžně sleduje, vyhodnocuje  
a přijímá opatření na jeho zlepšení. Pro zajištění vzdělávání má škola vhodné prostorové 
podmínky, materiální podmínky se postupně zkvalitňují. Součástí školního areálu je bufet, 
výdejna stravy, tělocvična a venkovní sportovní hřiště. Kromě kmenových tříd mohou žáci mj. 
využívat dvě jazykové učebny, dvě počítačové učebny a multimediální učebnu 
posluchárenského typu, které jsou vybaveny stolními počítačovými sestavami připojenými  
k Internetu a interaktivní technikou. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny učitelským 
počítačem s připojením k Internetu, interaktivním dataprojektorem a ozvučením. Většina 
techniky v kmenových třídách byla pořízena za podpory finančních prostředků Evropských 
strukturálních fondů. Žáci mohou také ve volném čase vyžívat studovnu s počítači 
připojenými k Internetu, s tiskárnou a odbornou literaturou. Budova školy je pokryta Wi-Fi 
sítí. Za přispění finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu či prostřednictvím 
úplaty za vzdělávání dochází k úspěšnému naplňování záměrů a stanovených cílů  
v realizovaných učebních dokumentech. 

citace z Inspekční zprávy, č.j. ČŠIM-559/18-M 
 
 
Školní rok 2017/2018 
V tomto školním roce byla zrekonstruována jazyková učebna v přízemí -  nová podlahová 
krytina a nový školní nábytek na míru. Učebna je určena pro 20 žáků a je vybavena 
učitelským PC připojeným k internetu a interaktivním dataprojektorem. Dále byl doplněn 
nábytek do obou počítačových učeben. Došlo tak k navýšení kapacity na 24 žáků v každé 
učebně. Zároveň bylo pořízeno osm nových pc. Vybrané prostory školy byly vymalovány a ve 
třídách byla doplněna výzdoba velkoformátovými fototapetami. V přízemí školy byl zřízen 
nový kabinet - nová podlahová krytina, snížení stropu s led osvětlením a nový nabídek na 
míru. Kabinet je určen třem vyučujícím, každý má k dispozici vlastní pracovní místo a jedno 
pracovní místo je vybaveno PC připojeným k internetu a k tiskárně. O letních prázdninách 
byla dokončena etapová výměna oken na budově školy v tělocvičně. Tato investiční akce 
proběhla v rámci reinvestic magistrátu Statutárního města Prostějova.  
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1.6 Specifika školy, silné a slabé stránky 
Zásadními specifiky školy jsou ojedinělá a atraktivní zaměření vzdělávacích programů, 
pozitivní školní klima a kvalitní výuka cizích jazyků. Největší nárůst v počtu zájemců  
o studium zaznamenáváme v posledních letech u Sportovního managementu, který 
poskytuje ekonomické a odborné vzdělání v jednotlivých sportovních disciplínách.  
Ve srovnání s minulostí studují na škole nejen žáci okresu Prostějov, ale progresivně roste 
počet žáků z celého Olomouckého kraje.  Například v 1. a 2. ročníku studovalo přes 30 % 
žáků s trvalým bydlištěm mimo okres Prostějov, celkem je činí v 1. - 4. ročníku 22 %. Škola 
pozorně sleduje uplatnitelnost absolventů na trhu práce a v evidenci úřadu práce  
je minimální procento bývalých absolventů. Svědčí o tom statistické údaje na portálu Úřadu 
práce ČR, které řadí školu na čelní místo mezi středními odbornými školami v Prostějově,  
co se týče uplatnění absolventů v praxi. 
Cílem školy pro další období je nadále poskytovat kvalitní střední odborné vzdělávání se 
specifickým zaměřením.  V rámci inkluze se nadále budeme orientovat především na nadané 
žáky. Budeme pokračovat v individuálním přístupu a zdokonalíme zázemí pro jejich činnosti.  
Nadaní jedinci jsou garantem boje proti průměrnosti, jsou vizitkou školy, tvoří její know-how.  
Zárukou kvality poskytovaného vzdělávání je také moderní vybavení. Naše zkušenosti v rámci 
realizace evropských projektů jsou dobrým vkladem pro pokračování projektové aktivity, 
která vždy vedla a vede ke zlepšení materiálního a technického zázemí školy.  
 
 
Silné stránky školy  

 Příznivé přátelské klima školy, vzájemná komunikace na velmi dobré úrovni. 

 Erudovaný a stabilní pedagogický sbor.  

 Výhodná poloha školy v centru města. 

 Atraktivní vzdělávací programy. 

 Velmi dobré výsledky žáků ve společné části maturitní zkoušky z českého jazyka  
a cizích jazyků ve srovnání se školami a obory obdobného typu.  

 Image a tradice školy.  

 Fungující komunikace prostřednictvím sociálních sítí. 

 Průvodcovská činnost žáků (prohlídky centra města Prostějova, kostelů Povýšení sv. 
Kříže, sv. Jana Nepomuckého a sv. Cyrila a Metoděje). 

 Realizace průzkumů veřejného mínění (Prostějovský Večerník, Magistrát města 
Prostějov). 

 Úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách (Talent Olomouckého kraje, Navrhni projekt, 
sportovní soutěže…) 

 Výchovná a poradenská činnost.  

 Efektivní činnost provozně ekonomického úseku.  

 Organizace a řízení vzdělávacího procesu.  

 Vybavení školy dostatkem učeben s interaktivními tabulemi, audiovizuální technikou, 
výpočetní technikou, síťovou konektivitou včetně WiFi a novým nábytkem ve třídách. 

 Spolupráce školy se sociálními partnery.  

 Aktivní práce školního výchovného poradce a školního metodika prevence.  
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Slabé stránky školy  

 Školné. 

 Vyšší absence žáků ve výuce.  

 Slabší motivace některých žáků k přípravě na vyučování.  

 Slabá úroveň znalostí žáků z matematiky.  
 

Příležitosti  

 Vytvořením inovované nabídky oborů a jejich specializací, zatraktivnit studium na 
naší škole, přilákat více kvalitních uchazečů o vzdělávání z nastupujících silnějších 
ročníků a umožnit ještě lepší uplatnění absolventů na trhu práce.  

 Zkvalitnit prezentaci školy, navázat kontakty se základními školami mimo 
prostějovský region.  

 Modernizovat technické vybavení školy, stavebními úpravami zlepšit kulturu 
prostředí školy, vybudovat jazykovou laboratoř.  

 Zapojením do rozvojových projektů získat další finanční prostředky k vícezdrojovému 
financování školy.  

 Zapojovat odborníky z praxe do výuky.  

 Navázat spolupráci s dalšími organizacemi, firmami a institucemi. 

 Rozvíjet spolupráci s BHAK v Deutschlandsbergu.  

 Otevřenost ve spolupráci se sociálními partnery.  

 Rozšíření nabídky nepovinných předmětů a mimoškolních aktivit.  

 Podpora těsnější spolupráce rodiny a školy a budování důvěry žáků ke škole  
a pedagogům.  

 Vstřícný přístup k žákům a uchazečům o vzdělávání.  

 Zaměřit se na celoživotní vzdělávání. 
 
Hrozby:  

 Pokračující nepříznivý demografický vývoj. 

 Horší studijní předpoklady žáků přicházejících ze základních škol. 

 Nízká motivace učitelů ke změnám a nadstandardním výkonům z důvodu nízkých 
platů učitelů v porovnání s ostatními pracovníky s vysokoškolským vzděláním. 

 Konkurence škol s obdobným zaměřením. 

 Negativní legislativní zásahy státu vůči soukromým školám. 
 
 
1.7 Poslání školy  
Poskytnout žákům kvalitní všeobecné a odborné vzdělání. Rozvíjet osobnost každého žáka, 
aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako 
demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními 
hodnotami.  Motivovat žáky k celoživotnímu vzdělávání, k aktivnímu zapojení na trhu práce  
a společenském životě. Uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle kvalitních, 
aktualizovaných školních vzdělávacích programů.  
Škola musí být bezpečným místem pro žáky i učitele, kde v atmosféře vzájemné důvěry  
a respektu, tolerance a úcty bude probíhat vzdělávání, které povede nejen k osvojení široké 
škály poznatků a profesních dovedností, ale bude také vytvářet předpoklady pro 
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plnohodnotné začlenění našich absolventů do života společnosti. Východiskem jsou školní 
vzdělávací programy naší školy. 
Při přípravě žáků se navíc zaměřit na rozvoj adaptability, flexibility a schopnosti řešit  
problémy. Při přípravě žáků na budoucí povolání rozvíjet jejich osobnost tak, aby získali co 
nejvíce informací o světě, o životě, podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému 
uvažování a řešení problémů. 
 
Stávající struktura oborů vzdělání školy je nastavena s ohledem na požadavky trhu práce, 
požadavky firem a rovněž rodičovské a žákovské veřejnosti regionu a kraje. 

 

  

Kompletní Výroční zpráva je k nahlédnutí  
na sekretariátu školy. 
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Talent Olomouckého kraje 
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Úspěchy v soutěžích 
 

 

 



 

 

12  

 

 
 
Sportovní soutěže 
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Sportovní soutěže 
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Studijní cesta do sídla EP 
 

 

Beseda s poslancem EP Pavlem Teličkou 
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Přednáška Doc. Černoška o sportovním marketingu 

 

Beseda s poslankyněmi EP o EU 
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Euroscola - setkání mladých lidí ve Štrasburku 
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Beseda s MUDr. Uzlem a Jiřím Krampolem 
 

Adaptační kurz  
 



 

 

18  

 

 

Průvodcovská činnost 
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Poznávací zájezd do Nizozemska 
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Pomoc při organizaci leteckého dne  
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Organizace fotbalového turnaje neregistrovaných hráčů základních škol 
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Poznávací zájezd do Drážďan 
 

 

Scholaris Prostějov 



 

 

27  

 

 

 

Slavnostní zakončení studia - prostějovská radnice 
 

 

 
 


