Výroční zpráva
základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení
za školní rok 2019/2020
I.
Základní údaje o škole, školském zařízení
1.

Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a
školských zařízení MŠMT k 31. 8. 2019:
CEDUK - VOPŠ Vyšší odborná škola s.r.o. (dále jen CEDUK – VOPŠ; VOPŠ)
IZO: 018 647 537
IČO: 25 102 265
identifikátor právnické osoby: 600 020 134
adresa: Olivova 2096/4
Nové Město
110 00 Praha 1
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
1. Eliášova 827/22, Bubeneč, 160 00 Praha 6
2. Pod výtopnou 367/2, Karlín, 186 00 Praha 8

Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.
2.

Ředitel a statutární orgán.

Ředitel:

PaedDr. Jaroslav Halík

Statutární
orgán :

Radek Stavinoha
adresa trvalého pobytu statutárního orgánu:
Voříškova 1558/24
Břevnov
162 00 Praha 6

3.

Webové stránky školy, kontakt:
www.ceduk.info
jaroslav.halik@ceduk.info;
studijni@ceduk.info;
info@ceduk.info;
+420 775 872 178

4.

Cílová kapacita Školy a školského zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává
(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku).
Nejvyšší povolený počet studentů ve škole je 280 studentů.

Druh školy: Vyšší odborná škola
RED_IZO: 600020134
5.

Obory vzdělání (ZŠ, SŠ) a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které jsou zařazeny
ve školském rejstříku :
Obory vzdělání a Akreditované vzdělávací programy:
63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví
1. 63-43-N/04 Bankovnictví a finance
denní forma vzdělávání
nejvyšší povolený počet studentů v oboru:

délka vzdělávání: 3 r. 0 měs.
90

65-43-N/.. Cestovní ruch
2. 65-43-N/01 Cestovní ruch
denní forma vzdělávání
nejvyšší povolený počet studentů v oboru:

délka vzdělávání: 3 r. 0 měs.
330

3. 65-43-N/01 Cestovní ruch
dálková forma vzdělávání
nejvyšší povolený počet studentů v oboru:

délka vzdělávání: 3 r. 0 měs.
80

Škola vyučuje :
škola

CEDUK – VOPŠ
CEDUK – VOPŠ

poznámka
cílová
(uveďte, pokud
název oboru / vzdělávacího kapacita
kód
obor nebyl
programu
oboru /
vyučován, je
programu
dobíhající atd.)
90
Denní, není
63-43-N/04 Bankovnictví a finance
vyučován
65-43-N/01 Cestovní ruch
280
Denní, vyučován

6.

Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku
2019/2020:
a. nové obory / programy – beze změny
b. zrušené obory / programy – beze změny

7.

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka
objektu):
CEDUK - VOPŠ poskytuje vzdělávání v pronajatých prostorách:
1. Vzdělávací a informační pracoviště DFJP Praha, Pod Výtopnou 367, Praha 8
(Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera), náhradní prostory
2. Eliášova 827/22, 160 00 Praha 6 (fyzická osoba, Ing. Arch. Antonín Lácha), hlavní
výukové prostory
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8.

Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
1. Vzdělávací a informační pracoviště DFJP Praha, Pod Výtopnou 367, Praha 8
Škola má k dispozici jednu velkou přednáškovou místnost a čtyři menší místnosti.
Všechny jsou plně vybaveny nábytkem a stolním počítačem pro vyučující. Ve
čtyřech učebnách je umístěn dataprojektor, který může škola bez omezení využívat.
Dále jsou ve všech učebnách white-boardy.
2. Eliášova 827/22, 160 00 Praha 6
Jedná se o vnitřní objekt v obydlené části Prahy 6. Objekt byl zrekonstruovaný pro
potřeby školy. Škola disponuje jednou velkou přednáškovou místností, dále jednou
větší učebnou s kapacitou cca 35 studentů a čtyřmi menšími učebnami sloužícími
především pro menší skupiny studentů v počtu cca 10 – 15. Škola disponuje jednou
počítačovou místností, kde jsou umístěny notebooky pro výuku ICT. Ve všech
učebnách jsou umístěny white-borady. Velká přednášková místnost je adekvátně
ozvučena a doplněna dataprojektorem. Dále má škola k dispozici čtyři přenosné
dataprojektory, všechny učebny jsou vybaveny zabudovanými dataprojektory a dále
má škola šest notebooků pro vyučující. V prostorách školy je možné využít
bezplatného připojení k WI-FI. Studenti mají k dispozici vyčleněný prostor pro
odpočinek mezi výukou, včetně vybavení malé knihovny, která je volně přístupná.

9.

Školská rada – datum ustanovení, seznam členů
Datum ustanovení: 30. 9. 2017, nová volba 16.9.2019
Zástupce studentů:
Jan Brauner
Zástupce vyučujících:
Mgr. Jana Bednářová
Zástupce zřizovatele:
Tereza Ryšánková
II.
Pracovníci školské právnické osoby
Pedagogičtí pracovníci

CEDUK - VOPŠ
b.

1

0,5

2

1,5

17

6

19

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně
zaměstnané
celkem

počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem
ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně
zaměstnané
interní učitelé
fyzické osoby celkem
interní učitelé
přepočtení na plně
zaměstnané
externí učitelé
fyzické osoby celkem
externí učitelé
přepočtení na plně
zaměstnané
pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

a.

škola

1.

7,5

kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího
výkazu)
škola

počet pedagogických
pracovníků
3

celkem % z celkového
počtu ped. pracovníků

c.

kvalifikovaných

19

100 %

nekvalifikovaných

0

0%

další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet

zaměření

semináře
kurzy

1

školský management

2

GDPR
Krizový
management
zaměřený na řešení
krizových situací ve
škole

počet
účastníků

vzdělávací instituce

1

VOX a. s.

2

Interní školení

rozšiřování aprobace
jiné (uvést jaké)
d.

jazykové vzdělávání a jeho podpora
celkem (fyzické osoby)
5
5

počet učitelů cizích jazyků

z toho

2.

s odbornou kvalifikací
(dle zákona o ped. prac.)
bez odborné kvalifikace
(dle zákona o ped. prac.)
rodilý mluvčí

2

Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)
a.

počty osob

fyzické osoby přepočtení na
celkem
plně zaměstnané
3
2

b.

další vzdělávání nepedagogických pracovníků
počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

1

Krizový
management
zaměřený na řešení
krizových situací ve

1

Interní školení

semináře
kurzy
jiné (uvést jaké)
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škole
III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
(ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ)
1.

Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů
a.

denní vzdělávání
škola

CEDUK - VOPŠ

počet
tříd / skupin
3/3

počet
žáků / studentů
100

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za
každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně):
- přerušili vzdělávání: 0
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 0
- sami ukončili vzdělávání: 4
- vyloučeni ze školy pro nesplnění podmínek vzdělávacího programu: 1
- nepostoupili do vyššího ročníku: 0
z toho nebylo povoleno opakování: 0
- přestoupili z jiné školy: 0
- přestoupili na jinou školu: 0
- jiný důvod změny (uveďte jaký): 0
b.

vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola

CEDUK - VOPŠ

počet
tříd / skupin
0

počet
žáků / studentů
0

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za
každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně):
- přerušili vzdělávání:
- nastoupili po přerušení vzdělávání:
- sami ukončili vzdělávání:
- vyloučeni ze školy:
- nepostoupili do vyššího ročníku:
z toho nebylo povoleno opakování:
- přestoupili z jiné školy:
- přestoupili na jinou školu:
- jiný důvod změny (uveďte jaký):
2.

Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího
výkazu)
a.

denní vzdělávání

5

průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu
33/33

škola
CEDUK - VOPŠ
b.

5

vzdělávání při zaměstnání
průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu

škola

3.

průměrný počet
žáků / studentů na učitele

průměrný počet
žáků / studentů na učitele

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci)
Škola sleduje v průběhu zkouškového období klasifikaci a hodnocení studentů, avšak
nevytváří detailní statistiku průběžných studijních výsledků studentů.
Škola sleduje docházku studentů do výuky, avšak nevytváří detailní statistiku
neomluvených/zmeškaných hodin. Studenti musí splnit 70% povinnou docházku.
V případě, že tuto zákonem stanovenou hranici student nedodrží, má se za to, že
nedodržel Školní řád, resp. studijní povinnosti a není připuštěn ke zkouškám.
V konečném důsledku to znamená neuzavření daného semestru/ročníku a nesplnění
podmínek akreditovaného studijního plánu.
Absolutorium se na škole konalo v průběhu června 2019.
denní vzdělávání

škola

CEDUK - VOPŠ

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.
tj. % z celkového počtu žáků/studentů

23
59 %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta

--

z toho neomluvených

--

b) vzdělávání při zaměstnání – nevyučuje se
4.

Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií

ABSOLUTORIA
škol
a

CEDUK - VOPŠ

6

vzděláván
denní
í
vzděláván
při
í
zaměstnán
í

5.

počet žáků, kteří konali zkoušku

23

z toho konali zkoušku opakovaně

0

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce
v řádném termínu
prospěl
s vyznamenáním
počet žáků, kteří byli hodnoceni
prospěl

10

neprospěl

3

1
9

Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2019/2020
a.

Základní školy
počet přihlášek celkem
počet přijatých celkem
počet odkladů povinné školní docházky

SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ
(za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby
je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa)
skupina oborů
vzdělání,
65-43-N/01, Cestovní ruch
kód, název

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
(denní vzdělávání)

b.

počet přihlášek celkem

75

počet kol přijímacího řízení celkem

5

počet přijatých celkem včetně přijatých na
autoremeduru

39

z toho v 1. kole

11

z toho ve 2. kole

8

z toho v dalších kolech

20

z toho na odvolání

0

počet nepřijatých celkem

0

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor: 65-43-N/01, Cestovní ruch

1

obor: x

X

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní
rok 2019/2020
b) Gymnázia
7

0

přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
(denní vzdělávání)

délka vzdělávání

4
roky

6 let

8 let

počet přihlášek celkem
počet kol přijímacího řízení celkem
počet přijatých celkem včetně přijatých na
autoremeduru
z toho v 1. kole
z toho ve 2. kole
z toho v dalších kolech
z toho na odvolání
počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor: x

obor: x
počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok
2019/2020
6.

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se
začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin.
Ukrajina 3
Škola má dlouhodobé zkušenosti s výukou zahraničních studentů.

7.

Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Na škole nejsou žádné specializované třídy, ani není do výuky začleněn žádný student se
speciální péčí.

8.

Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Na škole nejsou vzdělávání žádní studenti speciálním způsobem

9.

Ověřování výsledků vzdělávání
Výsledky vzdělávání jsou v průběhu studia ověřovány formou předepsanou učebním
plánem pro jednotlivé předměty (tzn. zkouškou, zápočtem nebo klasifikovaným
zápočtem). Celkové výsledky vzdělávání se ověřují při závěrečných absolventských
zkouškách. Jiné formy ověřování výsledků nejsou na škole prováděny.

10. Školní vzdělávací programy
///
11. Vzdělávací programy VOŠ
Platnost akreditaci:
Cestovní ruch do 31. 8. 2025.
Bankovnictví a finance do 31. 8. 2018, žádost o prodloužení nebyla podána, obor naní
aktivně vyučován.
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12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Studenti mají povinný anglický jazyk s hodinovou dotací 4 výukové hodiny/týden po
celou dobu studia.
Studenti dále mají druhý cizí jazyk, na škole je vyučován jazyk ruský, francouzský a
španělský – vždy v dělení tříd na skupiny dle zájmu studentů.
IV.
Aktivity právnické osoby
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1.

Výchovné a kariérní poradenství
Škola se této problematice věnuje v rámci výuky. Funkční jsou ročníkoví učitelé.

2.

Prevence rizikového chování
Na škole se tyto problémy dlouhodobě neobjevují. Prevence je zajišťována pedagogy
školy.

3.

Ekologická výchova a environmentální výchova
Škola se této problematice věnuje v rámci výuky.

4.

Multikulturní výchova
Škola se této problematice věnuje v rámci výuky

5.

Výchova k udržitelnému rozvoji
Škola připravuje studenty tak, aby mohli po skončení studia nastoupit do praxe nebo
pokračovat ve vysokoškolském studiu.

6.

Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Nebyly školou organizovány.

7.

Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Nebyly školou organizovány.

8.

Soutěže
Škola a její studenti se ve školním roce 2019/2020 do soutěží nezapojili.

9.

Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
Škola a její studenti se ve školním roce 2019/2020 do mezinárodních programů
nezapojili.

10. Spolupráce právnické osoby s partnery
CEDUK - VOPŠ je členem Asociace vyšších odborných škol. Dále spolupracuje
s Bankovním institutem vysoké školy a několika dalšími vysokými školami, kde studenti
mohou navázat na studium absolvované na CEDUK - VOŠ a získat titul Bc.
V oblasti zabezpečení praxí studentů má škola navázanou spolupráci s více než deseti
poskytovateli pracovišť pro absolvování praxe studentů.
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11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Nebyly školou organizovány.
počet
určeno pro
typ vzdělávání
zaměření
účastní dospělé / žáky
ků
odborný kurz
pomaturitní
specializační kurz
rekvalifikace
jiné (uvést jaké)

akreditace
MŠMT
ano / ne

12. Další aktivity, prezentace
Nebyly školou organizovány.
13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních
prázdnin
///
V.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce
2019/2020
Kontrolní činnost ČŠI v daném roce neproběhla.

2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2019/2020
Uskutečnila se kontrola ze strany OHES, s výsledkem „bez závad“.
Uskutečnila se kontrola BOZP a PO, taktéž bez nápravných opatření.

VI.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2019
Ve školním roce 2019/2020 čerpala škola DOTACE, které využila v plné výši.
Vyúčtování dotace podala včas a na základě ověření auditorem bylo konstatováno, že
škola splnila podmínky čerpání dotace „bez výhrad“.
Rozbor hospodaření je přílohou této Výroční zprávy.

VIII.
Další informace
Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 24.9.2020.

V Praze 24. 9. 2020

Ředitel školy: PaedDr. Jaroslav Halík

Příloha:
Stručný rozbor hospodaření školy
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Příloha č. 1. – Rozbor hospodaření s dotací za školní rok 2019/2020
Ve školním roce 2019/2020 škola CEDUK - VOPŠ čerpala zvýšené dotace, a to ve výši 90 %.
Škola zaznamenala stoupající tendenci zájmu studentů o studium. Na základě přijatých
opatření se škole podařilo naplnit kapacitu prvního ročníku oboru Cestovní ruch. Škola se
plně věnuje rozvoji a stabilizaci tohoto oboru.
CEDUK - VOPŠ využívá nové výukové prostory, které jsou moderně vybaveny a přispívají
pozitivnímu klimatu ve škole. Dále se podařilo doplnit pedagogický sbor o další externisty
z praxe, což přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce absolventů CEDUK VOPŠ.
Výše uvedená opatření dále přispěla k tomu, že v průběhu prvního ročníku ukončilo studium
mnohem méně studentů, než tomu bylo v minulosti. Na základě zpětné vazby studentů škola
vyniká propojení teoretických poznatků a praxe i příjemným prostředím.
Na základě vyúčtování dotace bylo zjištěno, že škola čerpá dotace v plné výši, která jí byla
poskytnuta. Hospodaření školy bylo ověřeno auditorem, který zkoumal, zda škola využívá
dotace účelně a s péčí řádného hospodáře, v souladu s účetními předpisy. Výrokem auditora –
„bez výhrad“ – bylo potvrzeno, že škola splnila všechny náležitosti k čerpání dotace.
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