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Uspořádání a začlenění subjektů školy
I. Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o.
Střední odborná škola
Studium je čtyřleté, zakončeno maturitní zkouškou
Forma studia: denní studium
Studium je určeno pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně
ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.
Kapacita školy: 500 žáků.
II. Školní výdejna stravy - obědy
S účinností od 1. 9. 2012 změněn název školy a ve školském rejstříku (č. j. MŠMT – 28 816/2012-25)
je zapsán název:

Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o.
V rámci obchodní společnosti je výše uvedená škola ve společnosti s ručením omezeným pod
obchodním názvem:
Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o.
IČO 25025970
DIČ CZ25025970

IZO 110028554
REDIZO 600010546
IZO 150077319 (školní výdejna stravy)

Zřizovatelem školy jsou fyzické osoby:

Ing. Josef Honzejk
Ing. Marcela Medková

Orgány společnosti jsou:

valná hromada společníků
jednatelé společnosti

Škola je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n/Labem, oddíl C, vložka
12822, ze dne 29. 9. 1997.
Škola byla zřízena v souladu se zákonem č. 29/1984 Sb. a zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Předmětem činnosti školy je:
 výuka a vzdělávání žáků dle registrace MŠMT ČR,
 rekvalifikační kurzy a kurzy pro zvýšení kvalifikace,
 stravování žáků a dospělých,
 pronájem nebytových prostor.

Soupis výukových a ostatních prostor, učeben
a) zajištění výuky výpočetní technikou
Ve škole je celkem 94 PC. Pro výuku slouží 3 učebny výpočetní techniky, každá s 18 PC pro
žáky a 1 PC pro vyučující. Pro administrativu je určeno 7 PC, 14 PC je instalováno v
kabinetech vyučujících.
Všechny PC jsou připojeny do sítě s aktivní antivirovou ochranou AVG.
Na všech stanicích je instalován kancelářský balík MS Office. Všichni žáci a učitelé mají
zřízenu školní e-mailovou adresu a vlastní poštovní schránku. Přístup do prostředí internetu
pro žáky i vyučující je neomezený.
V době uzavření škola poskytovala vzdělávání distančním způsobem (důsledek
rizikových a mimořádných opatření), kdy byla znemožněna osobní přítomnost. Žáci
komunikovali s vyučujícími hlavními komunikačními kanály: Bakaláři – komunikační systém
Komens, Moodle – on-line testování, MS OFFICE 365, školními e-maily vyučujících,
telefonicky 48 513 10 35.
K evidenci dat, ke komunikaci se zákonnými zástupci využíváme systém Bakaláři
s elektronickou žákovskou knížkou.
Pro podporu vzdělávání žáků využíváme k tvorbě školních kurzů prostředí Moodle. Vyučující
běžně využívají instalované projektory.
b) učebny
Škola má k dispozici následující prostory:
1 přednáškový sál s kapacitou 80 míst, je vybaven dataprojektorem,
2 odborné učebny pro odborné sociální předměty s kapacitou 36 míst, z toho jedna vybavena
dataprojektorem,
2 odborné učebny pro odborné ekonomické předměty s kapacitou 36 míst, z toho jedna
učebna vybavena mobilním dataprojektorem, jedna pevným dataprojektorem,
2 odborné učebny pro písemnou a elektronickou komunikaci s kapacitou 18 míst,
3 odborné učebny pro anglický jazyk s kapacitou 20 míst,
3 odborné učebny pro německý jazyk s kapacitou 20 míst,
1 odborná učebna pro výuku ruského jazyka s kapacitou 20 míst,
1 odborná učebna pro výuku práva s kapacitou 36 míst,
1 odborná učebna pro výuku českého jazyka a literatury s kapacitou 36 míst,
1 odborná učebna pro výuku matematiky s kapacitou 36 míst, vybavena dataprojektorem,
1 odborná učebna pro výuku dějepisu, zeměpisu s kapacitou 20 míst,
3 odborné učebny pro výuku výpočetní techniky s rychlým připojením k Internetu s kapacitou
18 míst,
2 učebny, jedna s kapacitou 30 míst, jedna s kapacitou 15 míst.
c) stravování žáků
V prostorách školy je zřízena výdejna stravy. Výdejna v současné době odpovídá aktuálním
hygienickým předpisům. Celková stavebně technická kapacita výdejny je 124 míst u stolů.
d) knihovna
Škola má vlastní knihovnu vybavenou reprodukční technikou, je propojena s informačním
centrem s 16 PC a studovnou. Žáci zde mají prostor pro studium či pro poznámky a zápisy
poznatků získaných v knihovně.

Nabídka školní knihovny je průběžně rozšiřována zejména o odbornou literaturu, v nabídce
knihovny však nechybí ani beletrie.
Ve školní knihovně je možné najít:
a) jazykové učebnice, slovníky, jazykové příručky, cvičebnice, odborné ekonomické a
právní publikace, vše v německém a anglickém jazyce, část publikací je v jazyce
francouzském, ruském a španělském,
b) právní a ekonomickou literaturu, z hlediska právně-ekonomické historie lze ve školní
knihovně vypůjčit publikace od roku 1959 až po aktuální novinky,
c) psychologické, sociologické, filozofické a sociální publikace a skripta, učebnice a
pojednání různých nakladatelství a vysokých škol,
d) českou a světovou beletrii,
e) odborné časopisy - Sbírka zákonů, Učitelské noviny, časopis Ekonom, Metodické
aktuality svazu účetních, odborné magazíny Daně a právo v praxi, Účetnictví v praxi,
Průvodce pracovněprávními předpisy, důchodovým, nemocenským a zdravotním
pojištěním, Personální a sociálně právní kartotéka, odborné časopisy Speciální
pedagogika, Sociální pojištění, Národní pojištění, Bulletin národního protidrogového
centra, magazíny CHIP a časopis Počítač pro každého,
f) absolventské práce studentů VOŠ.
Školní knihovna je průběžně doplňována o aktuální publikace. V současné době je ve školní
knihovně k dispozici přibližně 8000 titulů.

Část 1
Základní údaje o škole
a/ Název, sídlo, právní forma, IČO, DIČ, IZO, identifikátor zařízení
Název:
Adresa:

Střední škola právní – Právní akademie, s. r. o.
Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec

Právní forma: právnická osoba
společnost s ručením omezeným
IČO:
DIČ:
IZO:
Identifikátor zařízení:

25025970
CZ25025970
110 028 554
600 010 546

b/ Zřizovatel
Ing. Josef Honzejk, bytem Aloisina výšina 557, 460 05 Liberec 15
Ing. Marcela Medková, bytem Májová 249, 463 11 Liberec 30
c/ Ředitel školy
Ing. Josef Honzejk, bytem Aloisina výšina 557, 460 05 Liberec 15
d/ Druh školy
Střední odborná škola
e/ Datum zařazení do sítě
23. 10. 1997 pod č. j. 31 295/97-60
f/ Kapacita školy
500 žáků
g/ Školská rada
Byla založena v červnu 2005, činnost zahájila se začátkem školního roku 2005/2006.

Část 2
Obor vzdělání

68-43-M/01

Veřejnosprávní činnost
studium denní
délka studia 4 roky, 0 měsíců
školní vzdělávací programy:
 Právní činnost se zaměřením sociálním,
 Právní činnost se zaměřením na mezinárodní vztahy.

Část 3
Přehled zaměstnanců školy
Vedení školy
jméno
Honzejk Josef, Ing.
Medková Marcela, Ing.
František Buriánek, Mgr.

ředitel školy
statutární zástupkyně ředitele školy
pracovník informačních technologií, ped. pracovník

Pedagogický sbor
jméno
Bacmaňák Ivan, Paed.Dr
Buriánek František, Mgr.
Černý David, BC
Ďulíková Kateřina, Mgr.
Doležalová Lenka, PhDr.
Havlištová Jana, Mgr.
Honsová Alena, Ing..
Honzejk Josef, Ing.
Honzejková Kateřina, Ing.
Kubistová Iveta, Ing.
Látrová Lucie, Mgr.
Martinec Jindřich, PaedDr
Maryšková Kvetoslava, Ing.
Musilová Olga, Mgr.
Novotná Diana, Mgr.
Pauchová Jaroslava, PhDr.
Samšiňák Milan, JUDr.
Sas Smejkalová Petra, Mgr.
Slatinská Dana, Ing.
Švab Michal, Mgr.
Tandlerová Petra, Mgr.
Včelka Jindřích, PhDr
Vlčková Ivana, Mgr.
Vlčková Lada, Mgr.
Wolkerová Ilona, Mgr.

kvalifikace
Pedagogická a filozofická fakulta UK Praha
PedF JEP v Ústí nad Labem
PedF HK
PedF TU v Liberci
FF UK v Praze
PedF JEP v Ústí nad Labem
TU v Liberci
TU v Liberci
TU v Liberci
VŠE v Praze
JU České Budějovice
FTVS UK Praha
VŠCHT v Pardubicích
PedF JEP v Ústí nad Labem
Právnická fakulta – Západočeská univerzita Plzeň
LF UK Praha
Právnická fakulta, Praha
PedF TU v Liberci, PF Jihočeská univerzita ČB
TU v Liberci
Užhorodská státní univerzita, AJ lit.
PedF TU v Liberci
Univerzita Karlova, pedagogická fakulta
FF UK v Praze
PedF TU v Liberci
PedF TU v Liberci

Dalších zaměstnanci
jméno
Doležalová Simona
Kolomazník Ivo
Kolomazníková Daniela
Poláková Irina
Vrátilová Zdeňka

pracovní zařazení

pracovní zařazení
výdej stravy
údržbář
účetní, administrativa
úklid
úklid

Část 4
Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
Přijímací řízení bylo organizováno v souladu s ustanoveními § 60 školského zákona, vyhlášky
č. 671/2004 Sb. a Směrnicí ředitele školy k přijímacímu řízení ke studiu na Střední školu právní.
Přijímací řízení se řídilo následujícími body:
(1) Kompletní přihlášku předal uchazeč či zákonný zástupce uchazeče škole do 1. března
2020. Potvrzení od lékaře škola nevyžaduje. Přihláška musela být podepsaná zletilým
uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak jeho zákonným zástupcem. V případě
potřeby bylo také nutné do 1. března 2020 odevzdat doporučení školského poradenského
zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.
(2) Přijímací řízení probíhalo společně pro všechny školní vzdělávací programy (ŠVP),
uchazeč na přihlášce určil pořadí ŠVP podle svého zájmu. Pokud měl uchazeč zájem
výslovně jen o jedno ŠVP, uvedl pouze toto jedno ŠVP.
(3) Jednotná přijímací zkouška se konala formou písemného testu z matematiky a z českého
jazyka pouze v jednom termínu, a to 8. června 2020.
(4) Kritériem přijetí pro první kolo přijímacího řízení bylo vykonání povinné jednotné
přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka. Minimální počet dosažených
bodů pro přijetí v součtu za obě oblasti testování byl stanoven na 15 bodů.
Maximálně bylo možné získat v testech CERMAT 100 bodů:
český jazyk 0-50 bodů,
matematika 0-50 bodů.
Dalším kritériem byl průměrný prospěch v pololetí 9. třídy, maximálně 5 bodů.
Devátý ročník základní školy odpovídá kvartě osmiletého gymnázia.
průměrný prospěch 1,00 – 1,10
5 bodů
průměrný prospěch 1,11 – 1,30
4 body
průměrný prospěch 1,31 – 1,50
3 body
průměrný prospěch 1,51 – 1,70
2 body
průměrný prospěch 1,71 – 1,90
1 bod
průměrný prospěch 1,91 a více
0 bodů.
Maximálně bylo možné získat v prvním kole přijímacího řízení celkem 105 bodů.
Minimální počet dosažených bodů pro přijetí je získání alespoň 15 bodů
v hodnocení jednotné přijímací zkoušky, a to v součtu za obě oblasti testování
CERMAT (český jazyk a matematika).
Pro první ročníky byly otevřeny tři třídy (pro školní rok 2020/2021).
P1A - ŠVP Právní činnost se zaměřením sociálním.
P1B, P1C ŠVP - Právní činnost se zaměřením na mezinárodní vztahy.
Volitelným předmětem je výběr druhého cizího jazyka. Žáci mohou volit německý jazyk nebo
ruský jazyk.

Část 5
Výsledky vzdělávání žáků
a/ Základní údaje o třídách a žácích
počet tříd

průměrný počet žáků za školní rok

průměrný počet žáků na jednu třídu

školní rok

2019/2020

2018/2019

2019/2020

2018/2019

2019/2020

2018/2019

počet

10

9

232

225

23

25

b/ Prospěch žáků na škole
ročník

prospělo s
vyznamenáním

počet žáků

prospělo

neprospělo

opakovalo ročník

šk. rok

2019/2020

2018/2019

2019/2020

2018/2019

2019/2020

2018/2019

2019/2020

2018/2019

1

76

72

6

47

68

57

2

11

0

0

2

65

43

10

5

54

32

1

6

1

0

3

39

53

11

7

25

45

3

1

0

0

4

52

56

9

5

23

48

0

3

0

0

celkem

232

224

36

21

190

182

6

21

1

0

2019/2020 2018/2019

c/ Ukončení studia, zameškané hodiny
ročník

počet celkem, ukončení
studia

šk. rok

2019/2020

2018/2019

2019/2020

2018/2019

2019/2020

2018/2019

2019/2020

2018/2019

2019/2020

2018/2019

1

11

11

0

3

0

0

0

8

35

83

2

3

6

0

0

0

0

0

6

29

73

3

2

3

0

0

0

0

0

3

41

75

z toho
z prospěch. důvodů

z toho
z důvodů chování

průměrný počet
zam. hodin na žáka

z toho
z jiných důvodů

4

0

3

0

1

0

0

0

2

34

50

celkem

16

23

0

4

0

0

0

19

35

71

d/ Snížené stupně z chování
2019/2020

2018/2019

stupeň chování

počet

počet

2

0

2

3

0

1

e/ Počty neomluvených hodin
2019/2020
1

2018/2019
67

f/ Výsledky maturitních zkoušek

VÝSLEDKY MATURIT 2010/2011
školní část
/profilová část/
maturitní zkoušky

státní část
maturitní zkoušky

neuspělo
žáků

uspělo
žáků

neuspělo
žáků

uspělo
žáků

P4A

29

1

28

27

1

25

3

25

89%

P4B

24

0

24

24

0

22

2

22

92%

P4C

23

0

23

23

0

19

4

19

83%

Třída

počet žáků

počet maturujících
žáků

nepřipuštěných žáků
k maturitě

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2010/2011 (jarní termín)

celkově
prospělo
u maturitních
zkoušek

1
75
74
1
66
9
66
88%
celkem 76
V jarním termínu 2011 neuspělo u státní maturity celkem 9 žáků, z toho 2 z českého
jazyka a 7 z matematiky.
Z anglického a německého jazyka byla úspěšnost u maturity 100%.
V jarním termínu 2012 opakovala jedna žákyně matematiku, u maturity uspěla.
STAV K 31. SRPNU 2012
VŠICHNI ŽÁCI, KTEŘÍ MATUROVALI, MATURITU ÚSPĚŠNĚ ZÍSKALI.

VÝSLEDKY MATURIT 2011/2012

P4A
P4B
P4C
celkem

počet maturujících
žáků

třída

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2011/2012 po jarním a podzimním
termínu 2012

28
23
27
78

školní část
/profilová část a
společná část/

státní část

celkově

maturitní zkoušky

prospělo

maturitní zkoušky

u maturitních

uspělo
žáků

neuspělo

uspělo

neuspělo

žáků

žáků

žáků

28
22
27
77

0
1
0
1

27
23
25
75

1
0
2
3

zkoušek

27
22
25
74

96%
96%
93%
95%

K 17. 9. 2012 u státní části neprospěli 3 žáci, u školní části 1 žákyně.
Stav k 17. 9. 2013: 3 žáci maturitní zkoušku úspěšně vykonali. Jedna žákyně ani v opravných
termínech úspěšně nevykonala maturitní zkoušku z matematiky.

VÝSLEDKY MATURIT 2012/2013

P4A

počet maturujících
žáků

třída

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013 po jarním a podzimním
termínu 2013

28

školní část
/profilová část a
společná část/

státní část

celkově

maturitní zkoušky

prospělo

maturitní zkoušky

u maturitních

uspělo
žáků

neuspělo

uspělo

neuspělo

žáků

žáků

žáků

28

0

28

0

zkoušek

28

100%

P4B
17
13
4
16
1
12
71%
P4C
16
14
2
14
2
13
81%
celkem
61
55
6
58
3
53
87%
Stav k 17. 9. 2013
U státní části neprospěli 3 žáci (2 z matematiky a 1 z písemné práce z anglického jazyka). Ve
školní části neprospělo 6 žáků (právo, praktická zkouška a ekonomické nauky).
Stav k 15. 9. 2014
K maturitě se nedostavila 1 žákyně, 1 žákyni zbývá dodělat maturitu v dalším náhradním
termínu (jaro 2015). Ostatní žáci maturitu získali.
Stav k 15. 9. 2015
Jedna žákyně v opravném termínu z matematiky neuspěla.

VÝSLEDKY MATURIT 2013/2014

P4A
P4B

počet maturujících
žáků

třída

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2013/2014 po jarním a podzimním
termínu 2014

21
17

školní část
/profilová část a
společná část/

státní část
maturitní zkoušky

maturitní zkoušky

celkově
prospělo
u maturitních

uspělo
žáků

neuspělo

uspělo

neuspělo

žáků

žáků

žáků

21
16

0
1

21
16

0
1

zkoušek

21
16

100%
94%

P4C
26
26
0
25
1
25
96%
celkem
64
63
1
62
2
62
97%
K 15. 9. 2014 u státní části neprospěli 2 žáci (německý jazyk a český jazyk – sloh), 1 žákyně
neprospěla také u školní části maturitních zkoušek (německý jazyk).
K 15. 9. 2015 jeden žák úspěšně opravil maturitní zkoušku z českého jazyka – sloh, jedna
žákyně se ze zdravotních důvodů k opravě školní části a státní části maturit nedostavila.
V jarním opravném termínu 2017 zbývá ještě 1 žákyni dodělat maturitní zkoušku.

Žákyně se ve školním roce 2016/2017 k opravné zkoušce nepřihlásila.

VÝSLEDKY MATURIT 2014/2015

P4A
P4B

počet maturujících
žáků

třída

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 po jarním a podzimním
termínu 2015

23
21

školní část
/profilová část a
společná část/
maturitní zkoušky

státní část

celkově

maturitní zkoušky

prospělo
u maturitních

uspělo
žáků

neuspělo
žáků

uspělo
žáků

neuspělo
žáků

22
21

1
0

23
18

0
3

zkoušek

22
18

96%
86%

celkem
44
43
1
41
3
40
91%
K 15. 9. 2015 u státní části neprospěli 3 žáci (německý jazyk, anglický jazyk a matematika), 1
žákyně neprospěla také u školní části maturitních zkoušek (český jazyk).
K 15. 9. 2016 uspěl žák u opravné zkoušky z anglického jazyka. Jedna žákyně neprospěla
z matematiky. Zbývající žáci se k maturitní zkoušce nepřihlásili.
K podzimní maturitní zkoušce 2018 se přihlásila jedna žákyně a prospěla. Ke dni 18. 9. 2018
zbývá ještě dvěma žákům vykonat opravnou maturitní zkoušku.

VÝSLEDKY MATURIT 2015/2016

P4A
P4B

počet maturujících
žáků

třída

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2015/2016 po jarním a podzimním
termínu 2016

23
18

školní část
/profilová část a
společná část/
maturitní zkoušky

státní část

celkově

maturitní zkoušky

prospělo
u maturitních

uspělo
žáků

neuspělo
žáků

uspělo
žáků

neuspělo
žáků

22
18

1
0

22
18

1
0

zkoušek

21
18

91%
100%

celkem
41
40
1
40
1
39
95%
K 15. 9. 2016 u státní části z didaktického testu z češtiny neprospěla 1 žákyně, u školní části
neprospěla z českého jazyka také jedna žákyně.
Žáci P4B v jarním termínu všichni uspěli u maturitních zkoušek napoprvé, nikdo
nemusel k opravným zkouškám v září 2016.
V jarním opravném termínu 2017 zbývá ještě 2 žákyním dodělat maturitní zkoušku.

K datu 30. 6. 2017 obě žákyně úspěšně vykonaly opravnou maturitní zkoušku.
Také všem žákům třídy P4A bylo k datu 30. 6. 2017 vydáno maturitní vysvědčení.

VÝSLEDKY MATURIT 2016/2017
počet maturujících
žáků

třída

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2016/2017 po jarním a podzimním
termínu 2017
školní část
/profilová část a
společná část/
maturitní zkoušky
uspělo
žáků

neuspělo
žáků

státní část

celkově

maturitní zkoušky

prospělo
u maturitních

uspělo
žáků

neuspělo
žáků

zkoušek

P4A
29
29
0
27
2
27
93%
P4B
14
14
0
14
0
14
100%
P4C
20
20
0
18
2
18
90%
celkem
63
63
63
59
4
59
94%
K 18. 9. 2017 u státní části z didaktického testu z češtiny neprospěli 4 žáci.
Ve školním roce 2016/2017 maturovaly 2 žákyně z matematiky, obě žákyně uspěly
v prvním řádném termínu.
V jarním opravném termínu 2017 (případně v dalších termínech) zbývá ještě 4 žákům dodělat
maturitní zkoušku.
Ke dni 18. 9. 2018 uspěli 3 žáci, z celkového počtu 63 žáků k uvedenému datu neprospěl
jeden žák.

VÝSLEDKY MATURIT 2017/2018
počet maturujících
žáků

třída

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2017/2018 po jarním a podzimním
termínu 2018
školní část
/profilová část a
společná část/
maturitní zkoušky
uspělo
žáků

neuspělo
žáků

státní část

celkově

maturitní zkoušky

prospělo
u maturitních

uspělo
žáků

neuspělo
žáků

zkoušek

P4A
17
17
0
15
2
15
88%
P4B
22
22
0
19
3
19
86%
P4C
19
19
0
18
1
18
95%
celkem
58
58
0
52
6
52
90%
K 18. 9. 2018 u státní části z didaktického testu z češtiny neprospěly 2 žákyně, z německého
didaktického testu 1 žákyně, 2 žákyně neprospěly ze slohové práce z češtiny žáci, 1 žákyně
neprospěla z didaktického testu z angličtiny.
V jarním opravném termínu 2019 (případně v dalších termínech) zbývá ještě 6 žákyním
dodělat maturitní zkoušku.
K 18. 9. 2019 všichni žáci P4A prospěli u maturitní zkoušky. V P4B prospěly u opravných
zkoušek 2 žákyně, jedné žákyni zbývá ještě možnost opravy. Jedna žákyně z P4C, bohužel,
neprospěla u opravných zkoušek.

VÝSLEDKY MATURIT 2018/2019

P4A
P4B

počet maturujících
žáků

třída

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2018/2019 po jarním a podzimním
termínu 2019

26
27

školní část
/profilová část a
společná část/
maturitní zkoušky

státní část

celkově

maturitní zkoušky

prospělo
u maturitních

uspělo
žáků

neuspělo
žáků

uspělo
žáků

neuspělo
žáků

25
27

1
0

24
27

2
0

zkoušek

23
27

88%
100%

celkem
53
52
1
51
2
50
94%
K 17. 9. 2019 u státní části neprospěly 2 žákyně: z německého jazyka jedna žákyně a jedna
žákyně neprospěla z anglického jazyka. Jedna žákyně neprospěla ve školní části maturitní
zkoušky.
V jarním opravném termínu 2019 (případně v dalších termínech) zbývá ještě 3 žákyním
dodělat maturitní zkoušku.
8. září 2020 vykonala úspěšně školní maturitní zkoušku jedna žákyně.

VÝSLEDKY MATURIT 2019/2020

P4A
P4B

počet maturujících
žáků

třída

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2019/2020 po jarním a podzimním
termínu 2020

25
26

školní část
/profilová část a
společná část/
maturitní zkoušky

státní část

celkově

maturitní zkoušky

prospělo
u maturitních

uspělo
žáků

neuspělo
žáků

uspělo
žáků

neuspělo
žáků

23
26

2
0

24
24

1
2

zkoušek

22
24

88%
92%

celkem
51
49
2
48
3
46
90%
K 9. 9. 2020 u státní části neprospěly žákyně: z českého jazyka jedna žákyně a dvě žákyně
neprospěly z matematiky. Jedna žákyně ze zdravotních důvodů se maturitní zkoušky
neúčastnila.
V jarním opravném termínu 2021 (případně v dalších termínech) zbývá ještě 5 studentům
vykonat opravnou či náhradní maturitní zkoušku.

Část 6
Další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy,
pedagogické, odborné a veřejné aktivity
Další vzdělávání
Certifikát školního maturitního komisaře

Ing. Dana Slatinská
Ing. Kateřina Honzejková

Certifikát hodnotitele ústní zkoušky ČJ
Certifikát hodnotitele písemné zkoušky ČJ

Mgr. Lada Vlčková
Mgr. Jana Havlištová

Certifikát hodnotitele ústní zkoušky NJ
Certifikát hodnotitele písemné zkoušky NJ

Mgr. Marcela Schovánková
Mgr. Petra Tandlerová
Mgr. Jana Havlištová

Certifikát hodnotitele písemné zkoušky AJ
Certifikát hodnotitele písemné zkoušky AJ

Mgr. Ilona Wolkerová
Mgr. Michal Švab
Mgr. Kateřina Ďulíková
Mgr. Ivana Vlčková
Mgr. Olga Musilová
PaedDr. Ivan Bacmaňák

Certifikát zadavatel maturitní zkoušky

Ing. Marcela Medková
Mgr. Petra Tandlerová
Mgr. František Buriánek
PhDr. Lenka Doležalová
Ing. Iveta Kubistová
Ing. Kvetoslava Maryšková
PhDr. Jaroslava Pauchová
Ing. Dana Slatinská
Mgr. Jana Havlištová
Mgr. Lada Vlčková
Mgr. Lucie Látrová

Semináře:
Novela daňových zákonů

účast:

Ing. Kvetoslava Maryšková
Ing. Marcela Medková

Roční uzávěrka v podvojném účetnictví

účast:

Ing. Kvetoslava Maryšková
Ing. Marcela Medková

Daň z příjmů právnických osob

účast:

Semináře pro výchovné poradce

účast:

Ing. Kvetoslava Maryšková
Ing. Marcela Medková
Mgr. Lucie Látrová

Konzultační semináře k písemné práci maturitní
účast:
zkoušky z německého jazyka
Vykonání odborné zkoušky o podnikání na kapitálovém trhu

Mgr. Jana Havlištová
Mgr. Petra Tandlerová
Mgr. František Buriánek

Vzdělávací akce: finanční programy a finanční matematik

Mgr. František Buriánek

Webinář – digitální výuka 2 – německý jazyk

Mgr. Petra Tandlerová

V rámci projektu Inovace vzdělávání v Právní akademii probíhaly následující vzdělávací
aktivity:
a) kurzy MS OFFICE pro začátečníky a pro pokročilé,
b) využití IT technologií ve výuce pro začátečníky a pro pokročilé.
K 31.8.2017 pedagogický sbor splňuje podmínky § 22 odst. 1 písm. a) zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a podle § 3
vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
Pedagogický sbor je proškolen v rámci aktualizace poskytování první pomoci
s praktickým nácvikem.
Každoročně na začátku školního roku probíhá cvičná evakuace školy pod dohledem
odborného pracovníka.
Pedagogické, odborné a veřejné aktivity pracovníků školy
Ing. Marcela Medková
Národní institut pro další vzdělávání Praha
lektorská činnost
Ekonomická fakulta TU Liberec
pedagogická činnost, externí spolupráce

Část 7
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
1. Tematické exkurze, zájezdy, besedy
ANGLICKÝ JAZYK

každoroční podzimní vzdělávací zájezd do Anglie spojený
s výukou anglického jazyka, jazykový kurz v Brightonu

NĚMECKÝ JAZYK

historie a památky Drážďan, předvánoční Drážďany

ČESKÝ JAZYK, DĚJEPIS

historie Prahy, návštěv Veletržního paláce – české a francouzské
Veletržní palác Praha
Praha – Vyšehrad, Národní divadlo
návštěva divadelních představení

EKONOMICKÉ NAUKY

exkurze do České národní banky

SOCIÁLNÍ NAUKY

exkurze do Domova v Horním Maxově
exkurze do Domova pro seniory v Liberci
návštěva Dětského centra Sluníčko
beseda – terénní asistence
beseda – chráněné bydlení
návštěva výcvikového střediska canisterapie
návštěva Domova pro mentálně postižené v Liberci
návštěva Střediska rané péče v Liberci
exkurze Český rozhlas Liberec

Realizované projektové
dny

Protidrogová prevence – členové toxi týmu Policie ČR
Finanční gramotnost – problematika zadlužení a investování –
Mgr. Vendula Brožová, ZFP Akademie

Aktivity na veřejnosti, plánované exkurze a tematické výjezdy byly značně omezeny a dokonce
rušeny v důsledku epidemiologických opatření nařízených na jaře 2020.

2. Prezentace školy na výstavě o vzdělávání
Letos se škola opět prezentovala na podzimním veletrhu vzdělávání EDUCA
v Liberci a v dalších městech (např. Jičín, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Rumburk,
Pardubice, Jablonec nad Nisou).
Mimoškolní činnost je výrazně ovlivněna skutečností, že mnozí žáci školy jsou mimo
liberečtí, jejich zapojení do mimoškolních aktivit se pak soustřeďuje spíše do místa
bydliště.
3. Výchovné a kariérové poradenství
Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Látrová
Kariérová poradkyně: Mgr. Lada Vlčková
Žákům je k dispozici anonymní schránka důvěry pro připomínky, náměty, komentáře apod.

Ve škole je v suterénu umístěna hlavní informační nástěnka výchovného poradce. Dále je
možné v přízemí nalézt podrobnější informace týkající se volby povolání. Kontakty na
odborné instituce jsou uvedeny na nástěnkách ve druhém patře budovy školy.
Každý rok předkládá výchovná poradkyně řediteli plán práce, výčet odborných přednášek
a besed s žáky, seznamuje vedení školy s řešenými náměty a problémy.
Žáci se obrací se svými starostmi na výchovnou poradkyni, přichází se radit
s otázkami budoucího uplatnění či se záměry pokračovat ve studium na vysokých školách,
chtějí poradit ve vztazích mezi sebou navzájem, s rodinou, s problémy kolektivu nebo s
problémy s učivem.
Nejvíce je uplatňován osobní kontakt, schránka důvěry je podle dosavadních zkušeností
využívána minimálně. Výchovnou poradkyni kontaktují častěji zákonní zástupci nebo
specializovaní poradci (pedagogicko- psychologická, speciální pedagogické centrum).
Preventivní program školy se realizuje nejen ve vyučování, ale i v rámci specializovaných
přednášek s odborníky z praxe. Žákům jsou často rozdávány naučné brožury s různými
tématy (např. kouření, drogy, alkohol, kyberšikana atd.).
4. Spolupráce se školskou radou
Minimálně dvakrát ročně se schází školská rada. Předmětem jednání bývá schválení
Výroční zprávy za školní rok, seznámení a projednání účetní závěrky a auditorské zprávy
za příslušný kalendářní rok, seznámení s výsledky kontrol příslušných orgánů a organizací
(např. ČŠI, VZP, OOSZ, finanční úřad, Úřad práce, Hygienická stanice atd.). Školská rada
je informována o důležitých investičních záměrech, plánovaných opravách. V oblasti
pedagogické je pak projednán plán práce příslušného školního roku, zhodnoceny jsou
výsledky maturitních zkoušek a prodiskutovány možnosti a úspěchy v uplatnění absolventů
školy. Školská rada je také seznámena se zprávou výchovného poradce, s organizací
odborných přednášek, exkurzí, zájezdů. Školská rada byla průběžně informována o
rozpracování rámcového vzdělávacích programu do školních vzdělávacích programů, které
se uplatňují počínaje prvním ročníkem od 1. září 2009.
5. Spolupráce s ostatními institucemi
V rámci prevence sociálně patologických jevů škola navázala dlouholetou spolupráci
s Vězeňskou službou České republiky. Součástí spolupráce je prohlídka prostředí, v němž
odsouzení vykonávají tresty odnětí svobody, následné besedy s pracovníky věznice.
Spolupráce nabízí možnosti propojení výsledků teoretické výuky s praktickými poznatky a
zkušenostmi.
Škola se zapojila také do pořádání inspirativních přednášek lékařských fakult České
republiky. Ve školním roce 2016/2017 se zúčastnili žáci prvních a druhých ročníků
naučných výkladů o zubní hygieně. Přednáška byla doplněna řadou názorných ukázek.
Pro školní rok 2017/2018 je naplánována tematická přednáška v oblasti prevence rakoviny:
samovyšetření prsů a varlat.
Pro spolupráci se sociálními partnery škola využívá zejména pro odbornou praxi. Žáci
absolvují náhled na praktickou činnost např. v následujících organizacích a firmách:
Krajský úřad Libereckého kraje
Česká správa sociálního zabezpečení – krajská či okresní pobočka

Právní či advokátní kanceláře
Exekutorský úřad Liberec
Okresní soud Liberec
Okresní státní zastupitelství
Probační a mediační služba
Mateřská centra
Spolek spokojeného stáří
Fokus Liberec
Obecní úřady, Městské úřady, Magistrát města Liberec
Nemocnice Liberec
Mateřské školy
Domovy pro seniory
Úřady práce
Maják, o.p.s.
Centrum pro rodinu
Jedličkův ústav
Pečovatelská služba
Vězeňská služba
a další
6. Další informace
Od 1. září 2009 bylo zahájeno vyučování studijního oboru podle celostátního rámcového
vzdělávacího programu, a to:
Studijní obor
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Škola vyučovala následující školní vzdělávací programy:
Školní vzdělávací program I Právní činnost se zaměřením sociálním,
Školní vzdělávací program II Právní činnost se zaměřením na mezinárodní vztahy,
Do prvního ročníku studijního oboru jsou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní
docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. Podmínky přijímacího
řízení pro daný školní rok stanoví ředitel školy. Do 31. ledna každého následujícího roku
jsou na webových stránkách školy zveřejněna kritéria přijetí.
Vyučované cizí jazyky:
1. cizí jazyk anglický,
2. cizí jazyk německý nebo ruský – volitelný předmět

7. Projekty
Střední škola právní - Právní akademie, s.r.o. se zapojila do projektu INOVACE
VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt a je spolufinancován Evropskou unií pod
čj.:CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012018.
Cílem aktivit je zkvalitnit model akčního plánování rozvoje vzdělávání pedagogického
sboru, zapojit využití ICT ve vzdělávání na škole, podpořit žáky ohrožené školním
neúspěchem, poskytnout žákům podporu při hledání budoucího změření.
Preferovanými aktivitami jsou:
 vzdělávání v IT technologiích, využití IT technologií ve výuce,
 doučování žáků ohrožených školním neúspěchem,
 personální podpora kariérového poradenství,
 projektové dni s odborníky zaměřené na drogovou prevenci a na finanční
matematiku (problematika zadlužování a investování).

SEZNAM PŘÍLOH
ke Zprávě o Střední škole právní
Příloha č. I/1

Protokol o kontrole ČŠI
Protokol KULK – Kontrola hospodaření s přidělenou
dotací
Protokol o kontrole OSSZ Liberec
Protokol o kontrole VZP
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ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ
STŘEDNÍ ŠKOLY PRÁVNÍ - PRÁVNÍ AKADEMIE, s. r. o.
za školní rok 2018/2019
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
Charakteristika hospodaření
Společnost vede podvojné účetnictví a používá platné postupy účtování pro podnikatele.
Hospodářským rokem a zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.
Výsledky hospodaření a účetní závěrku za kalendářní rok 2019 schvalovala auditorka
Ing. Pavla Císařová, CSc. Diligens s.r.o. Praha.
Účetní závěrku k 31. 08. příslušného roku účetní jednotka neprovádí.
K uvedenému datu se provádí vyúčtování poskytnuté státní dotace za příslušný školní rok.
Vyúčtování státní dotace – viz Vyúčtování poskytnuté dotace za školní rok 2014/2015.
Výsledek auditu za rok 2019 viz zpráva auditora.
Bankovní spojení

ČSOB 214161459
ČSOB 214131221

dotační účet
provozní účet

Hlavní zdroje příjmů zabezpečující hlavní činnost
Dotace ze státního rozpočtu dle Smlouvy o dotaci na školní rok 12 031 732,00 Kč.
Příjmy žáků – školní 3 120 000,00 Kč (školné za školní rok 13 000,00 Kč).
Dalšími zdroji příjmů jsou např. příjmy z pronájmu nebytových prostor.
Charakteristika hlavních nákladů 2019
Osobní náklady
Výkonová spotřeba
Odpisy dlouhodobého majetku
Finanční náklady

9 939 555,00 Kč
2 774 826,00 Kč
427 740,00 Kč
10 028,00 Kč

Charakteristika závazků
Závazky po době splatnosti k 31.08.2020 škola žádné nemá.
14. září 2020

Ing. Josef Honzejk
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