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a) Základní údaje 
 

název školy*: Střední škola podnikatelská HERMES MB s.r.o 
sídlo školy: Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav 
IČO: 25 602 951 
IZO: 110 012 895 
REDIZO: 600007499 
jednatel: Luboš Hloušek 

ředitel školy: Ing. Jiří Skopalík 

https: www.hermes-mb.cz 
e-mail: skola@hermes-mb.cz 
telefon: +420 326 723 628 

zřizovatel: HERMÉS MB s.r.o. 

adresa: Úhelnice 10, 294 06 Březno u Ml. Boleslavi 
IČO: 25 071 726 
statutární zástupce: Luboš Hloušek 

Výroční zpráva bude předložena školské radě do 10. října 2022 ke schválení. 
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b) Charakteristika školy 

Střední škola podnikatelská HERMES MB s.r.o. je zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a 
školských zařízení MŠMT ČR. Učebním plánem školy je čtyřletý maturitní studijní obor 63 - 41 - M / 02 
Obchodní akademie a dvouletý maturitní obor 23 - 43 - L / 51 Provozní technika, který je vyučován v 
kombinované formě od 1. 9. 2016. 

Škola zahájila svou činnost 1. září 1993. Od září 1995 probíhala výuka v budově bývalé židovské školy 
v Krajířově ulici v Mladé Boleslavi. V tomto roce byla poprvé otevřena fotbalová třída, jejíž rozvrh hodin 
byl přizpůsoben rozvrhu hodin tréninkových. V září 1999 byla škola přemístěna do větších a novějších 
prostor v centru města v Laurinově ulici č. p. 1049 v Mladé Boleslavi. 

V průběhu školního roku 2021/2022 studovalo na škole průměrně 16 studentů ve všech ročnících (viz 
tabulka č. 1). Výuka na škole byla zabezpečována učitelským sborem v počtu 6 interních a 7 externích 
pedagogických pracovníků. Do současné doby vyšlo z naší školy již 48 tříd absolventů. 

Škola má k dispozici 4 kmenové a 2 odborné učebny. Odborná učebna písemné a elektronické 
komunikace je vybavena počítači. Dvě odborné učebny informačních technologií jsou vybaveny výkonnou 
výpočetní technikou, přičemž v každé učebně je nainstalována datová projekce. Učebny jsou zasíťovány a 
mikrovlnnou technologií připojeny na internet. Ve všech učebnách je datová projekce a v jedné třídě je k 
dispozici interaktivní tabule, která je využívána pravidelně k výuce. 

Pro potřeby předmětu tělesná výchova nemá škola vlastní tělocvičnu, a proto smluvně využívala 
tělocvičnu na Zimním stadionu. 

Stravování studentů bylo smluvně zajištěno ve školní jídelně při 3. ZŠ Dr. E. Beneše. Této možnosti 
využívalo průměrně 20 studentů. Dojíždějící studenti mají možnost ubytování v Domově mládeže SOŠ a 
SOU - COP v Jičínské ul. a Domově mládeže ISŠ v Jaselské ulici. 

ŠKOLSKÁ RADA: 

Zřizovatel - Luboš Hloušek v souladu s §167 zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
stanovil počet členů školské rady na tři a vydal volební řád. V souladu s výše citovaným zákonem 
uskutečnil volbu do školské rady. Stalo se to po předchozím projednání a schválení volebního řádu a 
předložením kandidátky na členy rady: 

Členové školské rady 

Bc. Miroslava Vajdiaková vajdiakova@hermes-mb.cz 
Petr Heřmanský hermansky@hermes-mb.cz 
Luboš Hloušek hlousek@hermes-mb.cz 

Byla zvolena v září 2021. V listopadu téhož roku proběhla ustavující schůzka, na které byl 
zvolen předseda a schválen jednací řád. Ve školním roce 2021/2022 proběhla 2 jednání on-line. Byla 
schválena výroční zpráva, plán práce a další dokumenty školy. Byla projednávána aktuální problematika 
školy, dlouhodobý rozvoj, personální a materiální zajištění. Činnost rady se také zaměřila na hodnocení 
aktivit školy a řešení výsledků vzdělávání žáků. Připomínkovala také plnění ŠVP. 
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c) Obor vzdělání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

Střední škola podnikatelská, HERMES MB s.r.o. je zařazena do rejstříku škol, předškolních zařízení a 
školských zařízení MŠMT ČR. 

Pro 1. - 4. ročník platí obor 63 - 41 - M / 02 Obchodní akademie a 1. - 2. ročník nástavbového studia platí 
obor 23 - 43 - L / 51. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu obchodní akademie a provozní 
techniky. 

Přehled žáků a tříd ve studijních oborech: 

 
 

třída 

 
 

Studijní obor 
konec šk. roku 
(k 30. 6. 2021) 
 

počet žáků 
 

z toho dívek 

1. ročník 
 

35 3 

1.A 63-41-M/02 8 1 
1.PTA 23-43-L/51 27 2 

2. ročník  28 4 

2.A 63-41-M/02 7 3 
2.PTA 23-43-L/51 11 0 
2. PTB 23-43-L/51 10 1 

3. ročník  11 4 

3.A 63-41-M/02 11 4 

4. ročník   2 0 

4.A 63-41-M/02 2 0 
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d) Učební plán 

63-41-M/02 Obchodní akademie 
Učební plán pro 1. - 4. ročník: 

UČEBNÍ PLÁN 
  počet hodin za týden  

Vyučovací předmět 
 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem za 
studium 

Povinné předměty zkratka      

Český jazyk ČJ 1 1 1 2 5 
Cizí jazyky1 PAJ/PNJ/PRJ 4 4 3 4 15 
Cizí jazyky2 DAJ/DNJ/DRJ 3 3 2 3 11 
Dějepis D 2 1   3 
Občanská nauka ON 1 1 1  3 
Právo PRA   2 1 3 
Základy přírodních věd  (fy, ch, bi, eko) ZPV 2 2   4 
Matematika MAT 2 2 3 3 10 
Estetika EST 2 3 2 2 9 

Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8 

Lyžařský výcvikový kurz   1 týden   1 týden 
Sportovní kurz  1 týden    1 týden 
Informační a komunikační technologie ICT 2 2 2 2 8 
Grafika a komunikační systémy GKS   2 2 4 
Studentský projekt SPR    5 měsíců 5 měsíců 
Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2 2 2 8 
Ekonomika EKO 3 3 3 2 11 
Odborná praxe   2 týdny 2 týdny  4 týdny 
Marketing MAR   2 2 4 
Management MAN   2  2 
Statistika STA  2   2 
Fiktivní firma FIF    2 2 
Účetnictví UCE 2 3 3 3 11 
Hospodářský zeměpis HOZ 2 2   4 
Cestovní ruch CR   2 2 4 

Ekonomický seminář EKS    1 1 
nepovinné předměty * žák si může zvolit libovolný nepovinný předmět, výuka bude realizována při přihlášení dostatečného počtu žáků 4 
Matematická cvičení MCV   2 2 4 
Seminář v anglickém jazyce SAJ   2 2 4 
Seminář v německém jazyce SNJ   2 2 4 

       

Celkem  30 33 34 35 132 



 

 

7 
 

 

23-43-L/51 Provozní technika 
Učební plán pro 1. - 2. ročník: 
 
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitou 
Délka a forma studia: 2 roky, kombinované studium 

Poznámky: 
- Jelikož se jedná o žáky dálkového maturitního nástavbového studia, do kterého jsou zařazeni pouze pracující, 
zdá se nám neadekvátní je znovu zařazovat do odborné praxe organizované naší školou na smluvních pracovištích. 
Pro žáky je, z našeho i jejich pohledu, daleko přínosnější jejich odborné pracovní začlenění v jejich mateřských 
podnicích v rámci jejich pracovní smlouvy. 
- Učební praxe je hodinově přiřazena do výuky dotací 2 hodiny týdně za celou dobu výuky v druhém 
ročníku. V dálkové formě je realizována v rozsahu 2 týdnů v měsíci lednu 2. ročníku. Její hodnocení bude 
provedeno v 2. pololetí 2. ročníku po odevzdání hodnocení z praxe a deníku. 
- Předmět ICT, základy CAD je dělen na skupiny. 
- Rozpis předmětů kombinované nástavbového studia v celkové hodinové dotaci 400 vyučovacích hodin je 
alikvotním podílem prezenčního a distančního studia a se zohledněním, zda se jedná o předměty, jejichž učivo si 
lze osvojit samostudiem, nebo zda vyžaduje nácvik pod vedením učitele. 
- Vzdělávání pro zdraví - tělesná výchova není v dálkové formě vyžadována. 

23-43-L/51 Provozní technika 
ŠVP PROVOZNÍ TECHNIKA 

Povinné vyučovací předměty I. ročník II. ročník celkový počet 
hodin 

    

Český jazyk 10 8 18 
Cizí jazyk AJ, NJ, RJ 20 25 45 
Estetika 10 17 27 
Matematika 20 15 35 
Ekonomika 10 10 20 
Stroje a zařízení 20 15 35 
Technologie 25 25 50 
Technická mechanika 20 15 35 
Technická měření - 10 10 
Technické kreslení 15 15 30 
Fyzika 10 10 20 
Občanská nauka 15 15 30 
Informační a komunikační technologie 15 15 30 
Základy CAD 10 5 15 
Odborná praxe - 2 týdny  

CELKEM 200 200 400 
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e) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Počet pedagogických pracovníků: 18 
      z toho mužů: 10 

  žen: 8 

Příjmení, jméno, titul Délka praxe vzdělání vyučuje Kvalifikace 1) 

Skopalík Jiří, Ing. 18 VŠ ICT, STZ 1 

Heřmanský Petr 22 SŠ ICT, EKO, EKS, PEK 3 

Mikšíková Vladimíra, Ing. 26 VŠ UCE, EKS 1 

Vajdiaková Miroslava, Bc. 12 VŠ ČJ, EST, NEJ, HOZ 1 

Jánská Marcela, JUDr. 18 VŠ MAT, NEJ, PRA 1 

Nováková Michaela 2 SŠ DEJ, CR, ICT, MAR, 
MNG, PEK  

Langrová Anna 1 SŠ AJ, OBN, HOZ 3 

Žitná Zdeňka Mgr. 20 VŠ MAT 1 

Stránská Tereza 2 SŠ ANJ 3 

Vosáhlo Pavel 23 SŠ TEM, FYZ 3 

Konývka Dušan 3 SŠ TEC 3 

Fencl Vilém 6 SŠ OBN, TEK, CAD 3 

Hauptová Vilma, Mgr. 51 VŠ NEJ, KNJ, RUJ, KRJ 1 

Kolínová Michaela 5 SŠ TV 1 

 
1) Dle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
2) § 32 odst. 1 písm. D „55 let a 20 let praxe k 1. 1. 2015“ 
3) § 22 odst. 7 „nezbytně nutná doba/rozsah“ 
4) § 32 odst. 1 písm. B „doplňuje si studium“ 
5) § 8 odst. 3, § 9 odst.8, § 10 odst. 2, § 11 odst. 4 a 5 “umělci/odborníci/trenéři“ 
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f) Údaje o přijímacím řízení 
 
Přijímací řízení probíhalo podle vyhlášky č. 394/208 Sb. školského zákona. 
Uchazeči o studium ze základní školy mohli podávat 2 přihlášky ke studiu. Do 1. 3. 2022 bylo 
odevzdáno 26 přihlášek. 

Po prvním a druhém kole přijímacího řízení a předání zápisového lístku byl počet přijatých 
studentů do 1A = 7, do 1PTA = 19. Přijímací zkoušky se konaly podle pokynů Cermatu. 
 
Každý školní rok, na půdě naší školy, se koná, v měsíci červnu schůzka nultých ročníků, na které 
učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů seznamují zájemce o studium na naší škole s požadavky 
na učebnice a pracovní pomůcky potřebné do hodin teoretické výuky. Tento den máme i Den 
otevřených dveří, kdy mají možnost si zájemci o studium prohlédnout prostory naší školy. 
Budoucí studenty informujeme o kulturních a sportovních akcích a soutěžích, do kterých mají 
možnost se aktivně v průběhu školního roku zapojit a reprezentovat naší školu. O schůzku nultých 
ročníků je každoročně velký zájem.  
 
g) Výsledky vzděláváni 
 
 
Třídy zahrnuté do přehledu: 

1A, 1PTA, 2A, 2PTA, 3A, 4A. 
 
 
 

Celkový průměrný prospěch 2,051 

Stupeň 
hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 4 

prospěl 75 

neprospěl 12 

nehodnocen 0 

h) Maturitní zkoušky 
 
Maturitní zkoušky - podzimní termín:  

            2PTA,4A 
 
 

Druh 
zkoušky 

Počet 
žáků 

Výsledný prospěch 
prospělo s 

vyznamenáním 
prospěli neprospěli 

Náhradní 
termín 0 0 0 0 

Opravný 
termín 32 2 25 5 

Škola 
celkem 23 0 8 15 
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Maturitní zkoušky - jarní termín: ústní dne 20. května – 25. června 2022. 
 

Maturitní zkoušky se konaly v souladu se školským zákonem § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/209 Sb. 

Praktická zkouška (ekonomika a účetnictví) se konala dne 27. 4. 2022. 
Praktická zkouška z technologie se konala dne 26. 4. 2022. 
Ústní zkoušku konali studenti z předmětů: český jazyk a literatura 

cizí jazyk (anglický, německý nebo ruský) 
volitelný předmět (dle specializace) 
profilová zkouška (ekonomika a účetnictví) 
strojírenství 
 

Didaktické testy státní maturitní zkoušky v jarním období byly z českého jazyka, cizího jazyka a 
matematiky. 
 
 
 

Třída Počet žáků 
Výsledný prospěch 

prospělo s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli 

4. A 7 0 7 0 
2.PTA 3 0 2 1 
2.PTB 3 0 1 2 
2PTA 28 3 19 6 
2PTB  5 0 2 3 
Celkem 46 3 31 12 

i) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje především v zařízeních dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků a samostudiem. Využíváme tedy nabídek různých regionálních i 
celostátních vzdělávacích institucí. Učitelé jsou způsobilí k výkonu funkce zadavatel pro maturitní 
zkoušky jak písemné, tak ústní, i pro s žáky PUP MZ. 
 

Absolvované kurzy: 
 
BOZP pro školy a školská zařízení 
Finanční gramotnost 
 Rozšiřování jazykových dovedností 
Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení 
 Alternativní metody a formy práce v hodinách ČJL 
Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů 
Metodik prevence   - Úloha školního metodika prevence ve školním poradenském pracovišti 
    - Dokumentace školního metodika prevence 
    - Bezpečné klima školy a školní metodik prevence 
Komunikace s dospívajícími 
Jak bezpečně používat metody aktivního učení 
Kurz předlékařské první pomoci pro zaměstnance škol a školských zařízení 
Studium pedagogiky (2) 
Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
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j) Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů 
 
Preventivní program vychází z aktuálních potřeb a požadavků pedagogů a studentů. V plánu byly zahrnuty 
tyto oblasti: záškoláctví studentů, šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, užívání 
návykových látek, náboženský a politický extremismus, gambling. 
 
Studenti se zapojili do humanitární akce Světlo pro světlušku, Kytička- boj proti rakovině, Teribear.. 

- Podpora právního vědomí - návštěva muzea Policie ČR 
- Podpora tolerance, inkluze - společné dopoledne se žáky Speciální školy v Mladé Boleslavi 
- Prevence drogové závislosti - beseda + přednáška 
- Prevence nevhodného sexuálního chování - beseda + přednáška 
- Podpora slušného chování - beseda 
- Šikana a manipulace - zážitkový program 

k) Spolupráce se sociálními partnery 
 
Standardní spolupráci má škola s pedagogicko-psychologickou poradnou, Úřadem práce v Mladé 
Boleslavi, základními školami ve městě a menšími regionálními firmami, kde žáci vykonávají praxi. 
Praxe studentů je zajišťována smlouvou mezi školou a danou firmou. Škola je v kontaktu s 
pověřeným pracovníkem, který odbornou praxi řídí a kontroluje. Po ukončení praxe pověřený 
pracovník hodnotí žáka. 
 
 
l) Mimoškolní aktivity a prezentace školy 

 
Ø Sportovní turnaj 
Ø Vánoční sportovní turnaj 
Ø Slavnostní vyřazení maturantů 
Ø Sportovní den 
Ø Návštěva Úřadu práce 
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Závěr 
 
V rámci vyučování škola plnila úkoly vyplývající z jejího poslání v souladu s rozhodnutím o 
zařazení do sítě škol a v souladu se schválenými vzdělávacími plány a učebními osnovami. 
Pedagogové zpracovávali ŠVP pro schválené RVP dalších oborů. Doufáme, že vytvořením ŠVP 
se lépe propojí teoretické a praktické vyučování, využijí se vhodné motivační a názorné metody 
výuky. Lépe se využije výpočetní technika v jiných vzdělávacích předmětech, sjednotí se 
hodinové dotace. 
Svou prací se snažíme zvládat spolu se žáky různé životní problémy a konflikty, zvyšovat 
odolnost vůči stresu, motivovat mládež k plnohodnotnému a smysluplnému prožití života, zvlášť 
u žáků s výchovnými nebo prospěchovými problémy škola usiluje o osobní komunikaci. Žáky a 
jejich zákonné zástupce škola průběžně informuje o prospěchu prostřednictvím informačního 
systému, třídních schůzek nebo individuálních konzultací s učiteli. 
Vytvořili jsme podmínky a strukturu oborů, takže žáci mohou přecházet ze studijních do učebních 
oborů, případně naopak, pokud prokážou dostatečné znalosti. 
Pro zajištění kvalitní výchovy a vzdělání je od všech pedagogů vyžadován jejich profesní růst, ať 
již v rámci zvyšování nebo prohlubování kvalifikace, či průběžného vzdělávání. 
Pedagogové všeobecně vzdělávacích předmětů připravují studenty na nové pojetí maturitních 
zkoušek. Škola ve svém dalším vývoji se bude snažit rovnoměrně rozvíjet střední vzdělání 
zakončené maturitní zkouškou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Mladé Boleslavi dne 11. října 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jiří Skopalík 
ředitel školy  

 


