




Vize:

Jsme organizace, která svým profesionálním p�ístupem 
pomáhá úsp��nému rozvoji �kol a zlep�ení individuálních 
dovedností jejich zam�stnanc�.
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Úvodní slovo �editelky

Vá�ené dámy, vá�ení pánové,

ji� dvacátým �estým rokem p�sobí na�e organizace v oblasti dal�ího vzd�lávání 
pedagogických pracovník� a poskytování slu�eb �kolám a �kolským za�ízením v Jihomoravském 
kraji. Lo�ský rok, kdy oslavila �tvrt století své existence, p�inesl celou �adu zm�n nejen v nastavení 
strategických plán� dal�ího rozvoje, ale také v upev�ování vnit�ní struktury a personálního 
obsazení organizace, nastavení vnit�ních proces�  a navázání spolupráce s novými partnery. Rádi 
bychom se proto spole�n� s Vámi ohlédli za minulým rokem a  p�edstavili Vám,  jakým zp�sobem 
se nám da�ilo plnit na�e poslání, cíle i závazky a bilancovali nejd�le�it�j�í výsledky na�í �innosti       
a hospodá�ské ukazatele.

V roce 2019 úsp��n� pokra�ovala realizace vzd�lávacích aktivit, jejich� m�nící se struktura 
reagovala na aktuální po�adavky a pot�eby �kol a �kolských za�ízení. Do�lo ke zvý�ení mno�ství 
vzd�lávacích akcí realizovaných p�ímo pro sborovny, s úsp�chem se setkaly také konané 
workshopy, v rámci kterých se pod vedením odborník� �e�ily konkrétní problémy, se kterými se na 
jednotlivých �kolách potýkají. Krom� nových forem a témat vzd�lávacích akcí byla navázána 
spolupráce i s novými lektory, kte�í se setkali s velmi kladným hodnocením. V tomto úsilí budeme 
proto pokra�ovat i v tomto roce.

Krom� znatelného zkvalitn�ní po�ádaných Veletrh� vzd�lávání v Hodonín� a B�eclavi byla 
realizována dvoudenní konference v Hnanicích, jejím� tématem bylo spole�né vzd�lávání a jeho 
prom�ny. V�echny tyto námi po�ádané akce byly velmi úsp��né, co� dokazují spokojení ú�astníci   
i  velmi dobré hodnocení akcí ze v�ech sledovaných hledisek.

Od podzimu 2019 do�lo také k roz�í�ení poskytovaných slu�eb o metodickou podporu        
v oblasti �ízení �kol a o dota�ní management. Na�ím zám�rem je v tomto roz�i�ování                           
a zkvalit�ování slu�eb pokra�ovat i v následujících letech, abychom podpo�ili rozvoj �kol                    
a �kolských za�ízení v na�em kraji.

Pro dal�í rozvoj organizace bylo d�le�ité navázání úzké spolupráce s dal�ími institucemi na 
regionální, národní i mezinárodní úrovni a také na�e zapojení do projekt� p�eshrani�ní spolupráce. 
O aktivity projekt� spolufinancovaných z tohoto opera�ního programu je ze strany 
spolupracujících �kol  velký zájem. Nesou s sebou v�ak i komplikace v podob� zna�n� zpo�d�ných 
plateb, proto byla na�e organizace nucena po�ádat v roce 2019 o poskytnutí úv�ru na 
p�edfinancování projektových aktivit.



Zna�ná �ást úsilí v�ech zam�stnanc� organizace byla v lo�ském roce v�nována úprav�      
a novému nastavení vnit�ních proces�. Personální obsazení organizace bylo významn� posíleno 
novou �editelkou, ale i dal�ími zam�stnanci, p�edev�ím odborníky z oblasti pedagogické, právní, 
personální, a ekonomické, kte�í realizovali nápravy chyb z minulých období.

�ást finan�ních prost�edk� byla vyu�ita ke zviditeln�ní jména organizace mezi �irokou 
ve�ejností a na propagaci nových produkt�. T�m jsme v roce 2019 v�novali zna�nou pozornost      
a m��eme konstatovat, �e v sou�asné dob� jsou vytvo�eny dostate�né podmínky k dal�ímu 
rozvoji. 

V��ím, �e v na�í organizaci pracuje dostatek kvalitních zam�stnanc�, jejich� odbornost, 
pracovní nasazení i lidské kvality jsou zárukou, abychom dané úkoly úsp��n� zvládli. Své 
schopnosti prokázali ji� v minulých letech, nebo� St�edisko slu�eb �kolám je respektovanou 
organizací, která m��e stav�t na své tradici,  za co� jim pat�í velké pod�kování. To m� napl�uje 
optimismem k nadcházejícímu období, v n�m� chceme potvrdit postavení St�ediska slu�eb �kolám 
jako kvalitního za�ízení s ekonomickou stabilitou, s kvalitními poskytovanými slu�bami a se 
vst�ícností k zam�stnanc�m �kol  a �kolských za�ízeních i na�im spolupracujícím partner�m.

                                                                                                                Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.
                                                                                                                                                             �editelka



1.1 Profil organizace

Název: St�edisko slu�eb �kolám a za�ízení pro dal�í vzd�lávání
pedagogických pracovník� Brno, p�ísp�vková organizace

Zkrácený název: St�edisko slu�eb �kolám 
Z�izovatel: Jihomoravský kraj
Sídlo: Hybe�ova 15, 602 00  Brno
I�O: 60555980
DI�: CZ60555980
Statutární orgán: Ing.  Leona Sapíková, MPA, LL.M., �editelka
Tel.: +420 543 426 011
Datová schránka: 8952mi6
Web: www.sssbrno.cz
Facebook:      sssbrno.cz

Pracovi�t� Brno
Hybe�ova 15
612 00 Brno
Telefon: +420 543 426 011
podatelna@sssbrno.cz
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1.      Základní charakteristika



Pracovi�t� Blansko
nám. Svobody 2
Blansko
Telefon: +420 734 441 511
blansko@sssbrno.cz

Pracovi�t� Hodonín
Horní Valy 2
Hodonín
Telefon: +420 603 867 660
hodonin@sssbrno.cz

Pracovi�t� Velké Pavlovice
Hlavní 28
Velké Pavlovice
Telefon: +420 604 257 554
velkepavlovice@sssbrno.cz

Sí� pracovi��, slou�ící k realizaci vzd�lávacích aktivit v rámci Jihomoravského kraje, dopl�ují dal�í  
dv� pracovi�t� - Vy�kov a B�eclav.

Pracovi�t� Znojmo
Jana Palacha 1262/11
Velké Pavlovice
Telefon: +420 601 326 233
znojmo@sssbrno.cz
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1.2 Organiza�ní struktura

Sou�asná institucionální podoba organizace vznikla 1. 7. 1999 slou�ením Úseku dal�ího 
vzd�lávání pedagogických pracovník� �Ú Brno a St�ediska slu�eb �kolám Brno. Po zániku �Ú 
Brno se z�izovatelem organizace v roce 2000 stal nov� vzniklý KÚ Jihomoravského kraje, který je 
z�izovatel organizace dodnes.

V roce 2005 se p�ipojilo pracovi�t� v B�eclavi, v roce 2009 pracovi�t� Blansko a Ku�im, v roce 
2011 p�ibylo pracovi�t� Hodonín a v roce 2014 pracovi�t� Bzenec, Velké Pavlovice a Znojmo.         
V sou�asnosti má organizace s hlavním sídlem v Brn� svá pracovi�t� v  Blansku, Hodonín�, 
Velkých Pavlovicích a Znojm�. Postupná optimalizace zdroj� organizace v�etn� vyu�ití 
nemovitého majetku a snaha o efektivní alokaci finan�ních prost�edk� postupn� vedly k redukci 
dvou odlou�ených pracovi�� B�eclav a Vy�kov, kde jsou aktivity DVPP zabezpe�ovány                      
v krátkodob� pronajímaných u�ebnách.

Vedení organizace:
�editelka organizace Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.
Zástupce �editelky PaedDr. V�ra Hlavsová
Úsek vzd�lávání a slu�eb PhDr. Jarmila Smetanová � vedoucí úseku
Úsek ICT Mgr. Hana Knapová � pov��ena vedením úseku
Úsek ekonomický Bc. Ilona Pavlíková Pelzová � vedoucí úseku
Úsek provozní Ing. Karel Soukup � vedoucí úseku
Pobo�ka Blansko Mgr. Radka Je�ková � vedoucí pobo�ky
Pobo�ka Hodonín PaedDr. Magda Zále�áková � vedoucí pobo�ky
Pobo�ka Velké Pavlovice Eva Buchtová � vedoucí pobo�ky
Pobo�ka Znojmo PaedDr. Karel Rivola � vedoucí pobo�ky
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2. Pln�ní úkol� v oblasti hlavní �innosti organizace

P�edm�t �innosti je souhrnn� zapsán ve Z�izovací listin�. Mezi nejvýznamn�j�í  �innosti 
organizace pat�í:  

zaji�t�ní dal�ího vzd�lávání pracovník� �kol a �kolských za�ízení s akcentem na dal�í vzd�lá-
vání pedagogických pracovník� ve smyslu vyhlá�ky �. 317/2005 Sb. (dále jen DVPP),     
poskytování poradenství a konzulta�ních slu�eb v po�adovaných oblastech, které souvisí    
s  �ízením pedagogického procesu,
zprost�edkování informací o nových sm�rech a postupech ve vzd�lávání,
zaji�t�ní outdoorových aktivit pro �koly,
zaji�t�ní koordinace podp�rných �inností pro �koly a �kolská za�ízení, rozvojových program�
a projekt�,
zaji�t�ní podpory v oblasti GDPR,
zaji�t�ní podpory v oblasti informa�ních a komunika�ních technologií,
vedení elektronické knihovny,
zpracování mzdového a finan�ního ú�etnictví,
zaji�t�ní dodávek u�ebnic a �kolních pom�cek,
zaji�t�ní oprav a revizí elektrospot�ebi�� a klávesových nástroj�,
evidence volných míst a zájemc� o práci v oblasti �kolství.
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2.1 Dal�í vzd�lávání 

St�edisko slu�eb �kolám v roce 2019 zaji��ovalo v rámci své hlavní �innosti dal�í vzd�lávání 
pedagogickým pracovník�m i ostatním zam�stnanc�m �kol a �kolských za�ízení v JMK. 
Vzd�lávací nabídka podporovala oblasti, které souvisely se strategickými cíli a sm�ry 
dlouhodobého zám�ru vzd�lávání a vzd�lávací soustavy �R a JMK. Realizované vzd�lávací 
programy byly akreditovány M�MT �R a byly zam��eny na zlep�ení kvality vzd�lávání v JMK. 
Vzd�lávací nabídka byla tvo�ena na základ� analýzy pot�eb jednotlivých typ� �kol a �kolských 
za�ízení a po�adavk� z�izovatele. Na základ� t�chto po�adavk� byly tvo�eny vzd�lávací 
programy pr�b��ného vzd�lávání a studijní programy na dopln�ní kvalifikace pedagog�. 
Vzd�lávací nabídka byla ur�ena pedagog�m v�ech typ� �kol v JMK. Lektorskou a konzulta�ní 
�innost zaji��ovali odborníci z praxe. Byly realizovány jednodenní i vícedenní vzd�lávací aktivity 
zam��ené na osobnostní rozvoj a prohlubování odborné kvalifikace pedagog�. Obsahovaly nové 
poznatky z pedagogiky, psychologie, oborových didaktik, v�dních, technických a um�leckých 
obor�. Byly zam��eny na prevenci rizikového chování, na bezpe�nost pedagogického procesu, na 
podporu zdravého �ivotního stylu, ochranu zdraví, na klima �koly, na zvy�ování kompetencí 
vedoucích pracovník� a na moderní trendy pou�ívané ve vyu�ování. 



Vzd�lávací nabídka byla zam��ena na tyto oblasti vzd�lávání:
Humanitní
o �eský jazyk
o Anglický jazyk
P�írodov�dné 
o Matematika
o P�írodov�da, biologie
o Environmentální výchova
Oborové
Pedagogika
o Speciální pedagogika
o Obecná pedagogika
o P�ed�kolní pedagogika
o Mimo�kolní pedagogika
o Didaktika
Psychologie
Informa�ní a komunika�ní technologie
Spole�enské v�dy
Zdravý �ivotní styl
Um�ní a kultura
Polytechnická výchova
Provoz a �ízení
M�kké dovednosti
Vzd�lávání nepedagogických pracovník�

Studium ke spln�ní kvalifika�ních p�edpoklad�:
Studium pedagogiky 
o pro u�itele (120 hodin)
o pro vychovatele (80 hodin)
o pro asistenta pedagoga (80 hodin)
o pro pedagoga volného �asu (120 hodin)
Studium pro asistenty pedagoga (120 hodin)
Studium pro �editele �kol a �kolských za�ízení (120 hodin)
Studium k roz�í�ení odborné kvalifikace
o Dopl�ující didaktické studium AJ (60 hodin)
o Kurz logopedické prevence � asistent logopeda (60 hodin)
o Základní norma zdravotnických znalostí (40 hodin)
o Instruktor �kolního ly�ování (50 hodin)
o Instruktor �kolního snowboardingu (50 hodin)
o Do�kolovací kurz �kolního ly�ování (30 hodin)
o Do�kolovací kurz snowboardingu (30 hodin)
o Mentorské dovednosti (32 hodin, 56 hodin, 80 hodin)
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Studium ke spln�ní dal�ích kvalifika�ních p�edpoklad�:
Studium pro koordinátory informa�ních a komunika�ních technologií (250 hodin)
Studium pro �kolní metodiky prevence (250 hodin)
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2.2 Realizované vzd�lávací aktivity

St�edisko slu�eb �kolám realizovalo vzd�lávací aktivity, které svým obsahem zasahovaly do 
t�chto oblastí vzd�lávání:

Pedagogické �ízení - �ízení zm�ny, bezpe�nost pedagogického procesu, hodnocení �koly, 
mentorské dovednosti
Jazyková gramotnost - metodika výuku AJ a NJ, práce se �áky se speciálními vzd�lávacími
pot�ebami p�i výuce jazyk�, zavád�ní nových metod do výuky, podpora komunikace v cizím
jazyce
Matematická a �tená�ská gramotnost - metodika výuky zam��ená na nové zp�soby a for-
my práce
Spole�né vzd�lávání � práce se �áky ze sociáln� znevýhodn�ného a kulturn� odli�ného pro-
st�edí, se zdravotním posti�ením a jinak znevýhodn�né nebo �áky mimo�ádn� nadané, na-
stavení r�zných podp�rných opat�ení
Osobnostní a sociální rozvoj pedagog� � techniky zvládání agresivního chování, zvládání
stresu a syndromu vyho�ení
Prevence rizikového chování a prevence kriminality mláde�e - práce s  d�tmi a �áky posti�e-
nými projevy rizikového chování v�etn� prevence
Studia ke spln�ní kvalifika�ních a dal�ích kvalifika�ních p�edpoklad�.

Vzd�lávací nabídka pro rok 2019 respektovala p�evá�n� po�adavky �kol a �kolských 
za�ízení a sou�asn� po�adavky a doporu�ení M�MT �R, Odboru �kolství KrÚ JMK i z�izovatel� 
jednotlivých �kol a �kolských za�ízení. Tato nabídka byla velmi �iroká, zasahovala do r�zných 
oblastí vzd�lávání. V roce 2019 St�edisko slu�eb �kolám zrealizovalo 519 vzd�lávacích akcí             
s celkem 8 229 hodinami vzd�lávání. T�chto akcí se zú�astnilo 8 937 osob. 



Statistika 2019: Vzd�lávací akce podle kategorií

Humanitní
Cizí jazyk a komunikace
Humanitní
�eský jazyk a �tená�ská gramotnost
P�írodov�dné
Matematika
P�írodov�dné
P�írodov�da, biologie
P�írodov�dné
Environmentální vzd�lávání
Oborové
Obecná, p�ed�kolní a mimo�kolní pedagogika, didaktika
Oborové
Speciální pedagogika
Oborové
Psychologie
Oborové
ICT
Oborové
Ekonomika, management

Oblasti vzd�lávání (kategorie) Po�et
akcí

Po�et
hodin

Po�et
ú�astník�

51

22

15

6

1

104

69

22

27

13

11

1

37

25

3

98

13

519

2487

184

104

35

6

908

595

204

251

92

128

24

576

140

24

776

1605

8229

453

271

196

89

31

1730

1490

416

358

188

164

13

727

293

43

2144

316

8937

M�kké dovednosti

Spole�enské v�dy

Zdravý �ivotní styl

Um�ní a kultura

Polytechnická výchova

Provoz a �ízení

Kvalifika�ní studia

CELKEM
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2.3 Realizované projekty s podporou EU

Jako podporu financování St�edisko slu�eb �kolám vyu�ívalo v roce 2019 také prost�edk�   
z Evropských dota�ních fond�.

V roce 2019 byly realizovány tyto projekty:

Spolupráce v oblasti vzd�lávání v p�eshrani�ním regionu (BIG)
o Cílem projektu bylo podpo�it partnerství mezi �kolami, zlep�it komunikaci pedago-

g� v p�eshrani�ních regionech, zvý�it jazykové, p�írodov�dné a technické
kompetence pedagog� a podpo�it vým�nu informací o sousedních regionech.

Concepts for Education in Border Regions (C4PE)
o Cílem projektu je podpo�it spolupráci mezi �kolami, zvý�it odborné kompetence

pedagog� v oblasti profesní orientace �ák�, propojit �kolství s hospodá�ským
sektorem a podpo�it vým�nné pobyty pedagog� a �ák�. 

Ve �kole po �kole
o Cílem projektu je podpo�it rozvoj klí�ových kompetencí d�tí, �ák�, pedagogických

pracovník� a pracovník� neformálního vzd�lávání, propojit formální a neformální
vzd�lávání, zvý�it atraktivitu a pru�nost výchovného a vzd�lávacího procesu,
otev�ít systém tradi�ního vyu�ování mo�nostem neformálního vzd�lávání, vyu�ít
formy zá�itku pro získání tradi�ních informací a jejich lep�í zapamatování a vyu�ít
prvk� komunitního vzd�lávání.

EDUSTEM
o Cílem tohoto za�ínajícího projektu je prohlubování znalostí v oblastech STEM

prost�ednictvím badatelských �inností a s tím spojené zlep�ení tzv. soft skills d�tí, 
�ák� i pedagog�, sí�ování hospodá�ských a vzd�lávacích za�ízení pro posílení
rozvojového potenciálu zapojených region� a regionální identity cílových skupin
a také podpora vedení �kol  v zavád�ní inovativních zm�n.
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2.4 Veletrhy vzd�lávání

V okresech Hodonín a B�eclav byly ji� tradi�n� zorganizovány dva veletrhy vzd�lávací 
nabídky st�edních �kol.  XXIII. veletrh vzd�lávání se uskute�nil za podpory KÚ JMK a Ú�adu práce 
�R � Krajské pobo�ky v Brn�, kontaktního pracovi�t� Hodonín v Dom� kultury Hodonín ve dnech 2. 
a 3. �íjna 2019. XXIII. veletrh vzd�lávání se konal v Dom� �kolství B�eclav ve dnech 15. a 16. �íjna 
2019.  Na obou veletrzích se prezentovaly �koly nejen z Jihomoravského kraje, ale i ze Zlínského, 
Moravskoslezského kraje a kraje Vyso�ina s nabídkou obor�, které v na�em regionu nemáme. 

S velmi kladným ohlasem se setkal atraktivní zahajovací program obou veletrh�                         
s praktickými a rukod�lnými ukázkami �innosti �kol, módními p�ehlídkami, ú�esovou tvorbou, 
lí�ením, kuliná�ským um�ním a podobn�. Na tomto slavnostním zahájení promluvila �editelka 
organizace i zástupci dal�ích zú�astn�ných organizací okresu a kraje.

Oba veletrhy byly jako ka�dý rok zam��eny p�evá�n� na �áky 8. a 9. t�íd základních �kol        
a jejich rodi�e, ale i na u�itele a �irokou �kolskou ve�ejnost celého regionu. Na akci se prezentovala 
gymnázia, st�ední odborné �koly, st�ední odborná u�ili�t� a praktické �koly. Sou�ástí veletrhu byla 
i poradenská slu�ba pro vycházející �áky. Ka�dý z vystavovatel� m�l sv�j vlastní stánek,                 
na kterém se prezentovala nejen �innost, výuka a nápl� organizace, ale i praktické dovednosti 
�ák� a student�. 

V Hodonín� se prezentovalo 56 st�edních �kol. Celkem se obsadilo 70 výstavních míst. 
B�hem výstavních dn� veletrh nav�tívilo 1568 �ák� (v roce 2018 nav�tívilo 1468 �ák�), 272 
rodi�� (v roce 2018 to bylo 329 rodi��), 230 host� (v roce 2018 bylo 174 host�), pedagogických 
doprovod� a 52 základních �kol okresu Hodonín a B�eclav.  

V B�eclavi se prezentovalo 45 st�edních �kol a celkem se obsadilo 49 výstavních míst. Letos 
poprvé probíhalo s�ítání a statistika náv�t�vnosti je 683 �ák�, 166 rodi�� a 27 pedagogických 
doprovod� ze základních �kol okresu B�eclav. 

2.5 Sout��e a olympiády

V okresech Hodonín, B�eclav a Znojmo organizovali a odborn� zaji��ovali pracovníci 
St�ediska slu�eb �kolám na základ� pov��ení JMK  �kolní a okresní kola sout��í a olympiád 
vyhla�ovaných M�MT �R (olympiády kategorie A). V roce 2019 se v regionu Hodonín konalo 16 
okresních kol sout��í a 39 kategorií (sout��ilo 4853 �ák�), v regionu B�eclav  11 okresních kol 
sout��í a 33 kategorií (sout��ilo 509 �ák�). Na Znojemsku se v daném období ve 20 okresních 
kolech a 49 kategoriích prezentovalo celkem 4998 �ák� základních a st�edních �kol. 

Dle p�íslu�ného dokumentu M�MT (Vyhlá�ení sout��í a p�ehlídek ve �kolním roce 2018-
2019) se jednalo o p�edm�tové sout��e a um�leckou p�ehlídku (celostátní p�ehlídka d�tských 
recitátor� D�tská scéna). V oblasti p�edm�tových sout��í rovn�� prob�hla mezinárodn� 
koordinovaná jednokolová sout�� Matematický klokan, která má koresponden�ní charakter.
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2.6 Zpracování ú�etní a mzdové agendy

Na�e organizace poskytovala v roce 2019 podporu �kolám a �kolským za�ízením v oblasti 
zpracování mezd a ú�etnictví. Podstatným obsahem �innosti byla krom� vlastního zpracování 
agendy i metodická pomoc, která probíhala formou konzultací. 

2.7 Podpora �kol a �kolských za�ízení v oblasti GDPR 

St�edisko slu�eb �kolám v roce 2019 zaji��ovalo p�ímou podporu a pomoc �kolám                    
a �kolským za�ízením v oblasti ochrany osobních údaj� (GDPR) jako�to pov��enec pro ochranu 
osobních údaj� (DPO). V rámci této slu�by bylo realizováno �kolení pro �editele �kol a �kolských 
za�ízení a jejich zam�stnance s cílem seznámit je s aktualitami v oblasti GDPR a vzájemná vým�na 
jejich zku�eností z praxe. Dále byla realizována �kolení pro zam�stnance na jednotlivých �kolách   
a byly po�ádány individuální konzultace v jednotlivých organizacích se spolupracujícími 
organizacemi v Jihomoravském kraji. Byly provedeny analýzy stavu osobních údaj� (OÚ) na �ko- 
lách. O slu�bu pov��ence pro ochranu osobních údaj� je ze strany �kol stále rostoucí zájem.
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2.8 Podpora vedoucích zam�stnanc� �kol a �kolských za�ízení

Podpora vedoucích zam�stnanc� byla v roce 2019 ur�ena zejména za�ínajícím �editel�m 
gymnázií, a to p�edev�ím formou realizace Akademie pro �editele - cyklem setkání workshopového 
a sebezku�enostního charakteru, který nabízí vedle teoretického rámce i praktický nácvik 
pot�ebných dovedností, skupinové sdílení i prostor pro inspiraci.

Od zá�í 2019 nabízí St�edisko slu�eb �kolám také pr�b��nou metodickou podporu �editel�m 
a dal�ím vedoucím zam�stnanc�m �kol obsahov� zam��enou p�edev�ím na výklad právních 
p�edpis�, které bezprost�edn� souvisí s provozem �kol a �kolských za�ízení. Tato podpora probíhá 
písemnou nebo telefonickou formou, ale i individuální osobní konzultací. Novinkou byla také nov� 
nabízená slu�ba v oblasti dota�ního managementu.

2.9 Distribuce u�ebnic, u�ebních text� a pom�cek, lad�ní nástroj�

V roce 2019 jsme �kolám a �kolským za�ízením zaji��ovali dodávky u�ebnic a výukových 
materiál�. Sou�ástí �innosti byla i distribuce �kolních pot�eb, se�it� a dal�ího pomocného 
materiálu pro podporu výuky na základních �kolách. Poskytovali jsme poradenskou �innost             
v oblasti prodeje u�ebnic, ve které jsme se nadále v�novali spolupráci s nakladateli zejména ve 
vztahu k novým u�ebnicím. V rámci poskytování slu�by distribuce u�ebnic a �kolských pom�cek 
se St�ediskem slu�eb �kolám spolupracuje 57 �kol.

Na�e organizace také v lo�ském roce pokra�ovala v zaji��ování lad�ní, se�ízení a �i�t�ní 
mechaniky klavír�, pian, spinet� a cembal. V roce 2019 této slu�by vyu�ilo 37 �kolských za�ízení. 

2.10 �kolní výlety, ly�a�ské pobyty, �koly v p�írod�, adapta�ní a zá�itkové kurzy

St�edisko slu�eb �kolám nabízelo v roce 2019 výchovn� vzd�lávací výlety, pobyty a zájezdy 
pro �áky mate�ských, základních a st�edních �kol. Bylo p�ipraveno 59 zajímavých tras, program� 
a pobyt�. Novinkou byly zá�itkové a adapta�ní kurzy dle individuálních po�adavk� klient�.

Trasy výlet� jsou zam��eny nejen na vlastiv�dné poznávání, na seznámení s historií, ale 
obsahují i zábavné programy pro �áky, sportovní hry, v�domostní sout��e apod. Exkurze byly 
zam��eny na výchovu mláde�e proti rasismu a xenofobii (náv�t�vy Osv�timi, Terezína) a na 
odbornou výuku  ve �kolách (nap�. elektrárna Dukovany).
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2.11 Podpora �kol a �kolských za�ízení v oblasti ICT

Tradi�n� byly také poskytovány aktivity ve sfé�e moderních informa�ních a komunika�ních 
technologií. Pro �koly a �kolská za�ízení v JMK jsme zaji��ovali dodávky software i hardware. 
Podpora realizovaná vzdáleným p�ístupem se  v�t�inou týkala operativních pot�eb smluvních 
partner�.  V rámci osobní p�ítomnosti technik� na míst� byly  v programové náplni evidovány 
nej�ast�ji instalace �i reinstalace systémových a výukových SW, vým�ny vadných komponent, 
zprovozn�ní nových PC a za�ízení, roz�i�ování lokální sít�.  Pom�rn� �astou sou�ástí smluvního 
výkonu byla i konzultace s p�edm�tem zájmu v po�ízení nových za�ízení (zapojení do projekt�), 
revitalizace starých za�ízení a sestav (PC s koncovou aplikací) a tvorba plánu rozvoje ICT parku.
   

V roce 2019 bylo poskytnuto 32 konzultací a servisních zásah� a realizováno 21 dodávek 
licencí produkt� MS Select v celkovém objemu 500 tis. K�. Pracovi�t� Znojmo v roce 2019 
realizovalo slu�bu celkem pro 17 subjekt� regionálního �kolství vykonávajících �innost na území 
okresu Znojmo (ORP Znojmo, ORP Moravský Krumlov). Klienty terénního IT technika byly 
p�edev�ím mate�ské �koly a neúplné základní �koly, které obhospoda�ují technický park do          
15 jednotek. 

Dal�í sou�ástí �innosti byla také podpora p�ípravy a realizace vzd�lávacích aktivit pro 
pedagogické pracovníky a pracovníky �kol v oblasti vyu�ití informa�ních a komunika�ních 
technologií. V lo�ském roce jsme se zam��ili p�edev�ím na vzd�lávací aktivity pro koordinátory ICT 
na �kolách, jejich vzd�lávání (prob�hlo kvalifika�ní Studium pro koordinátory ICT) a dv� tradi�ní 
Setkání koordinátor� ICT a zájemc� o aktuality z oblasti vyu�ití ICT na �kolách. Aktuálními tématy, 
kterým jsme se v t�chto aktivitách v�novali, byly virtuální a roz�í�ená realita ve výuce, bezdrátové 
sít� a 3D tisk. 

Na podporu informovanosti �kol a jejich u�itel�  jsme technicky zaji��ovali portál jmskoly.cz    
a distribu�ní emailový systém JMK. Pro studenty a �áky jsme zprost�edkovávali p�ístup ke 
knihovn� elektronických u�ebnic.



2.12 Evidence volných míst

Sou�ástí poradenské �innosti organizace je i vedení databáze volných míst a uchaze��          
o u�itelská místa na �kolách. Zájemci se mohli s nabídkou seznámit prost�ednictvím internetu.
Po�et zájemc� o umíst�ní a nabízených volných míst v roce 2019:

252

102

314

108

144
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2.13 Spolupráce s jinými institucemi

Organizace v rámci  své �innosti spolupracuje s institucemi na regionální, národní                       
i mezinárodní úrovni. S �adou z nich do�lo k prohloubení této spolupráce. Rovn�� do�lo v roce 2019  
k navázání  nové spolupráce s celou �adou významných institucí.

Krom� �kol a �kolských za�ízení spolupracovalo SS� v roce 2019 zejména s t�mito 
institucemi:

o Krajský ú�ad Jihomoravského kraje
o M�MT �R
o Krajská vzd�lávací za�ízení v �R
o �eská �kolní inspekce 
o Národní pedagogický institut �R
o Unie �kolských asociací �R
o Magistrát m�sta Brna
o Ú�ad práce -  Krajská pobo�ka v Brn�, pracovi�t� Hodonín
o Jihomoravské inova�ní centrum
o Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
o Masarykova univerzita
o Mendelova univerzita Brno
o Vysoké u�ení technické Brno
o Pedagogicko-psychologická poradna Brno
o Lipka � �kolské za�ízení pro environmentální vzd�lávání
o Labyrinth laboratorní �kola Brno

a dal�í

Organizace je také �lenem Asociace krajských vzd�lávacích za�ízení, z.s., Expertní komory 
kariérového poradenství, Regionální rady podnikavosti a Pracovní skupiny JMK pro  ICT, inkluzi       
a rovné p�íle�itosti, kariérové poradenství a jazykové kompetence.
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3. Pln�ní úkol� v personální oblasti 

3.1 Po�et zam�stnanc�

St�edisko slu�eb �kolám k 31.12.2019 zam�stnávalo 69 zam�stnanc�, z toho 53 �en a 16 
mu��. Jeden zam�stnanec byl se ZTP/P a t�i zam�stnanci se ZTP. P�epo�tený po�et 
zam�stnanc� k 31. 12. 2019 byl 64,3409 FTE. Dv� zam�stnankyn� byly v roce 2019                    
na rodi�ovské dovolené.

V roce 2019 do�lo k optimalizaci zam�stnanecké struktury v souvislosti s pokra�ující 
genera�ní obm�nou a s aktuálním zapojením organizace do projekt� ESF. Zm�ny v po�tu 
zam�stnanc� se také výrazn� projevily v rámci zaji�t�ní ú�etní agendy, a to jak finan�ní, tak 
p�edev�ím mzdové. V roce 2019 byl pracovní pom�r ukon�en 14 zam�stnanc�m, z toho 5                
z d�vodu odchodu do starobního d�chodu, 2 z d�vodu ukon�ení ve zku�ební dob� a 7 dohodou,     
z organiza�ních d�vod� nebo na vlastní �ádost. Nov� bylo p�ijato 13 zam�stnanc�.

Vývoj po�tu zam�stnanc� v roce 2019:

Vzhledem k p�evládajícímu zam��ení �innosti organizace (zabezpe�ování projektových           
i neprojektových aktivit DVPP s po�adavky na velkou profesní rozmanitost) tvo�ili i v roce 2019 
významný podíl zam�stnanecké struktury externí zam�stnanci na dohody o pracích konaných 
mimo pracovní pom�r.
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3.2. Zp�sob odm��ování

V�ichni pracovníci jsou odm��ováni mzdou na základ� §109 odst. 2 zákona �. 262/2006 Sb, 
zákoníku práce a v souladu s Vnit�ním mzdovým p�edpisem zam�stnavatele �. SM 9/2019             
za podmínek stanovených Na�ízením vlády �. 567/2006 Sb.  Pr�m�rná mzda byla v roce 2019     
ve vý�i 32 419, 76 K�, co� znamená meziro�ní nár�st o 3%.

R�st pr�m�rné mzdy byl umo�n�n meziro�ním nár�stem výkon�  a pr�b��nými výsledky 
hospoda�ení, p�i�em� byl dosa�en zvý�ením vnit�ních mzdových tarif� i zvý�ením objemu 
vyplacených nenárokových slo�ek.

3.3 Bezpe�nost práce

Bezpe�nost práce na jednotlivých pracovi�tích se �ídí Vnit�ní sm�rnicí pro zaji�t�ní BOZP        
a platnými p�edpisy pro zaji��ování BOZP a PO. Zam�stnanci jsou pravideln� pro�kolováni.           
Na pracovi�tích jsou ka�doro�n� provád�ny prov�rky BOZP, v�etn� plánu ozdravných opat�ení. 
Na ka�dém pracovi�ti je vybavená lékárni�ka, která je pravideln� dopl�ována. Jakákoliv zran�ní 
jsou evidována v Knize úraz�. P�i vzniku pracovního úrazu jsou pracovníci povinni poskytnout 
neodkladnou první pomoc, ihned p�ivolat léka�skou pomoc a o této skute�nosti informovat 
nad�ízeného. Pracovník�m jsou poskytovány OOPP, které jsou p�id�lovány dle vlastních seznam�. 
Je uzav�ena smlouva se závodním léka�em. V roce 2019 nebyl v souvislosti s �inností pracovník� 
evidován �ádný pracovní úraz.
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4 .     Pln�ní úkol� v oblasti hospoda�ení

Hospoda�ení organizace je nastaveno tak, �e hospodá�ský výsledek v dopl�kové �innosti 
kryje p�ípadnou ztrátu �innosti hlavní. Spolu s pou�itím p�ísp�vku z�izovatele je tím umo�n�no 
udr�ovat cenovou hladinu poskytovaného DVPP  a jednotlivých slu�eb na relativn� nízké úrovni     
a zvy�ovat tak jeho dostupnost.

4.1 Výnosy 

Výnosy za rok 2019 jsou uvedeny také v p�íloze �Výkaz zisku a ztráty � a p�íloze �. 15.

Ve srovnání s p�edchozím rokem do�lo k nár�stu výnos� za tr�by v oblasti ekonomických 
slu�eb z d�vodu vy��í kvality odvedených slu�eb a tomu odpovídajících tr�eb a vy��ího po�tu 
zájemc� o poskytované slu�by.

Na ostatních výnosech v �innosti dopl�kové je patrný pokles výnos� z d�vodu p�esunu 
slu�eb �innosti dopl�kové do �innosti hlavní od 1. 1. 2019 (sm�rnice SSS �. M2/2019).
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4.2 Náklady

Náklady za rok 2019 jsou uvedeny také v p�íloze �Výkaz zisku a ztráty� a v p�íloze �. 16.

Z tabulky vyplývá, �e dominantní podíl z celkových náklad� pat�í osobním náklad�m, co� je  
pro sektor poskytování slu�eb charakteristické. V roce 2019 do�lo k meziro�nímu nár�stu náklad� 
spojených s prodejem u�ebnic a u�ebních pom�cek. D�vodem jsou vy��í ceny na trhu, které jsme 
byli schopni financovat z tr�eb za prodané zbo�í.

Na syntetickém ú�tu 551 byl nár�st náklad� z d�vodu chybného ú�tování p�i odpisech, 
vy�azení a evidenci majetku v letech 2011-2018. Ka�dý rok se posuzoval samostatn� a po 
odsouhlasení kontrolního protokolu z�izovatelem bylo ú�tování majetku v záv�ru roku 2019 
opraveno tak, aby ú�etní, eviden�ní a skute�ný stav souhlasil. 

Na základ� kontroly provedené z�izovatelem v roce 2019 bylo podáno DDPO za období roku 
2017, �ím� se organizace dostala do ztráty na �innosti hlavní, která byla vyrovnána ziskem              
z dopl�kové �innosti. Výsledek hospoda�ení za celou organizaci je tedy ziskový.

Vzniklý úrok z prodlení byl FÚ vym��en ve vý�i 48 234,- K�. Na základ� �ádosti o prominutí 
úroku z prodlení (DPPO za rok 2017) ve smyslu ustanovení § 259 písm. b) zákona �. 280/2009 Sb., 
da�ového �ádu ve zn�ní p.p. byla prominuta �ástka ve vý�i 14 470,- K�.
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Výsledek hospoda�ení

Hospoda�ení organizace v roce 2019 skon�ilo s kladným hospodá�ským výsledkem               
v celkové vý�i 88 660,41 K�. 

Návrh na rozd�lení hospodá�ského výsledku do fond� organizace je uveden v p�íloze �. 10.

4.3 Finan�ní majetek

Stav bankovních ú�t�, hotovosti a pen��ních fond� k 31. 12. 2019 (v K�):

Ceniny
Stav cenin k 31. 12. 2019 v K�:

4.4 Pohledávky a závazky

Pohledávky a závazky organizace k 31. 12. 2019 jsou uvedeny v p�íloze �. 17. 

Organizace eviduje na syntetickém ú�tu 377 dlouhodobou pohledávku po splatnosti ve vý�i 
32 692 K� k datu 31.12.2019, která je splácena dlu�níkem na základ� platebního rozkazu ze dne 
13.7.1998. Dohadné ú�ty obsahují p�eshrani�ní projekty, které budou ukon�eny v následujících 
ú�etních obdobích. Ve výnosech p�í�tích období je obsa�eno kurzovné na vzd�lávací akce, které 
v�cn� a �asov� souvisí s následujícím ú�etním obdobím.

Ke konci roku 2019 získala organizace úv�r ve vý�i 6 mil. K�, který byl sjednán z d�vodu 
nutnosti refundace p�edfinancování projektových aktivit v rámci projektu �Spolupráce                     
v p�eshrani�ním regionu v oblasti vzd�lávání (BIG)�, registra�ní �íslo ATCZ5, s datem zahájení 
realizace 1. 7. 2016 a dotací poskytovanou formou ex post, u kterého docházelo ke zna�nému 
zpo�d�ní proplácení ji� certifikovaných �ádostí o platbu.

Organizace rovn�� provedla opravu p�edcházejícího ú�etního období  na syntetickém ú�tu 
408, na kterém byla  chybn� zaú�tována ú�elová dotace (projekt BIG, rok 2016, 2017).
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4.5 Dotace a p�ísp�vky 

Organizaci byly v roce 2019 poskytnuty následující finan�ní prost�edky:

4.6 Investice a rozsáhlé opravy majetku

Organizaci byly v roce 2019 poskytnuty finan�ní prost�edky ve vý�i 200 000 K� na akci 
�Rekonstrukce kotelny � p�íprava�, která prob�hne v následujícím roce (usnesení ZJMK                    
�. 20370/19/227).

V roce 2019  provedla organizace zateplení vn�j�ího obvodového plá�t� budovy Hybe�o-
va 15 v Brn�. Z ostatních významn�j�ích oprav v roce 2019 je t�eba zmínit tyto:

instalace ochranného sí�ového systému proti holub�m (zasí�ování sv�tlíku mezi bytovým
domem Hybe�ova 17 a administrativní budovou Hybe�ova 15 vodorovnou sítí) a vybudová-
ní d�lící zídky
dovybavení a technické úpravy kancelá�ských prostor v pravém k�ídle p�ízemí budovy
dovybavení a technické úpravy ve výtvarné díln� v pravém k�ídle p�ízemí budovy
vyklizení, vy�i�t�ní a základní sanace prostor po slu�ebním byt� v p�ízemí budovy
p�ípravné, zadávací a projek�ní práce pro úpravu t�chto doposud bytových prostor
na prostory ur�ené k archivaci dokument� s ohledem na speciální podmínky a po�adavky
dané normami 
p�íprava rekonstrukce t�locvi�ny pro sportovní a zájmovou �innost 
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5 . Autoprovoz

Organizace vyu�ívá pro zaji�t�ní svých �inností 7 vozidel s pr�m�rným stá�ím více ne� deset 
let a 4 vozidla se stá�ím do p�ti let.

V roce 2019 probíhala ka�doro�ní údr�ba a technická kontrola vozového parku.
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6 . Pln�ní úkol� v oblasti nakládání s majetkem

V roce 2019 hospoda�ila organizace s majetkem v hodnot�:
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7. Pen��ní fondy 

V roce 2019 byly pen��ní fondy pln�ny v plánované vý�i. V�echny pen��ní fondy organizace 
jsou kryty finan�ními prost�edky na bankovních ú�tech.

8. Inventarizace majetku a závazk�

Na základ� P�íkazu �editelky k provedení inventarizace v roce 2019, p�íkaz ze dne 
18.11.2019, byla provedena inventarizace majetku a závazk�, p�i které nebyly zji�t�ny �ádné 
inventariza�ní rozdíly. 
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9. Kontrolní �innost

V souvislosti s prov��ováním p�im��enosti a ú�innosti �ídící kontroly v systému �ízení 
p�ísp�vkové organizace z�ízené územním samosprávným celkem se specifickou institucionální 
strukturou, vícezdrojovým financováním její �innosti a významným zapojením do projekt� EU 
(celkem v roce 2019 byla organizace zapojena do 4 projekt�, z toho 1 projekt v roce 2019 nov� 
zahájen) byl aktualizován vnit�ní �ídící kontrolní systém organizace.
 

Pr�b��n� byly provád�ny ve�ejnosprávní kontroly pr�b�hu a udr�itelnosti projekt� 
financovaných z EU od poskytovatel� dotací. Ka�dý m�síc byly provád�ny dokladové inventury 
sklad� a porovnání s ú�etním stavem. �tvrtletn� byly �editelce p�edkládány sestavy náklad�         
a výnos� organizace.

V rámci vlastní vnit�ní �ídící kontroly v organizaci nebylo zji�t�no záva�né poru�ení platných 
právních p�edpis� a vnitroorganiza�ních sm�rnic. Identifikované nedostatky, zejména formálního 
charakteru, nem�ly �ádný vliv na hospoda�ení organizace.

Organizace zajistila pravidelnou revizi budov a za�ízení - tj. hromosvody, komíny, hydranty       
a hasicí p�ístroje, alarm EZS, kotelna - pravidelné revize dle �SN ve sv��ených budovách Brno � 
Hybe�ova a Velké Pavlovice - Hlavní ulice.

Plán kontrol na rok 2019:

V roce 2019 byla také dokon�ena ve�ejnosprávní kontrola z�izovatelem na hospoda�ení 
organizace týkající se ú�etního období roku 2017. Záv�rem kontrolní �innosti byly nedostatky, 
které byly v termínu odstran�ny.
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10. Dopl�ková �innost

Dopl�ková �innost organizace je realizována dle Z�izovací listiny. V dopl�kové �innosti jsou 
zahrnuty aktivity, které byly vykonávány pro jiné subjekty ne� pro pedagogy �kol a �kolských 
za�ízení zapsaných v Rejst�íku �kol. Jde zejména o prodej zbo�í a slu�eb, vzd�lávání a pronájmy. 
Zisk z dopl�kové �innosti v leto�ním roce vyrovnal ztrátu hlavní �innosti organizace zp�sobenou 
nápravou chyb z minulých období.

11. Výro�ní zpráva o poskytování informací dle zákona �. 106/1999 Sb.,
o svobodném p�ístupu k informacím

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona �. 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu                   
k informacím,  ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�, zve�ej�uje organizace výro�ní zprávu za kalendá�ní 
rok 2019 o své �innosti v oblasti poskytování informací.

Statistika o poskytování informací ve smyslu zákona:

§ 18 odst. 1 písm. a) � po�et podaných �ádostí o informace: 0
§ 18 odst. 1 písm. a) � po�et vydaných rozhodnutí o odmítnutí �ádosti: 0
§ 18 odst. 1 písm. b) � po�et podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
§ 18 odst. 1 písm. c) � opis podstatných �ástí ka�dého rozsudku soudu: 0
§ 18 odst. 1 písm. d) � vý�et poskytnutých výhradních licencí 0
§ 18 odst. 1 písm. e) � po�et stí�ností podaných podle § 16a, d�vody jejich podání

a stru�ný popis zp�sobu jejich vy�ízení 0

§ 18 odst. 1 písm. f) dal�í informace vztahující se k uplat�ování tohoto zákona:
Obdobn� jako v p�edchozích letech byla organizace nej�ast�ji �ádána o poskytnutí opisu

 osv�d�ení o absolvování vzd�lávacích aktivit v rámci dal�ího vzd�lávání pedagogických
pracovník�. V�em oprávn�ným �ádostem bylo vyhov�no, informace byly poskytnuty
v zákonné lh�t� a v po�adovaném rozsahu. Zve�ej�ování informací o �innosti organiza-
ce bylo provád�no zejména prost�ednictvím webové stránky, p�íp. e-mailem.

Krom� vý�e uvedeného organizace bezprost�edn� zodpovídá mno�ství telefonických                
a e-mailových dotaz� p�edev�ím ze strany �kolské ve�ejnosti, na které se informa�ní povinnost 
podle citovaného zákona �. 106/1999 Sb. nevztahuje.

Nebyly ú�továny �ádné finan�ní úhrady podle § 17 zákona �. 106/1999 Sb.
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12. Záv�r 

�innost St�ediska slu�eb �kolám je koordinována a usm�r�ována Odborem �kolství 
Krajského ú�adu Jihomoravského  kraje v souladu se Z�izovací listinou v jednotlivých oblastech 
hlavní a dopl�kové �innosti a v souladu se schváleným Dlouhodobým zám�rem vzd�lávání              
a rozvoje vzd�lávací soustavy Jihomoravského kraje.

Organizace napl�uje aktuální po�adavky kraje a cílových skupin v oblasti vzd�lávání 
pedagogických pracovník�,  rozvíjí komplexní systém dal�ího vzd�lávání dosp�lých a poskytuje 
slu�by a podporu �kolám v celé �kále oblastí.  Pro pln�ní hlavního ú�elu a p�edm�tu �innosti slou�í 
sí� jednotlivých pobo�ek a pracovi��. Potvrdila se výhodnost vyu�ití p�irozené spádovosti t�chto 
pracovi��  pro v�echny cílové skupiny. 

V pr�b�hu sledovaného období se poda�ilo pokra�ovat v pln�ní v�ech zadaných úkol�. 
Udr�itelnost výkon� organizace, která, by� se jedná o �kolskou vzd�lávací organizaci z�izovanou 
ve�ejnou správou a zapsanou ve �kolském rejst�íku a slou�ící primárn� regionálnímu �kolství,           
a která není nijak financována ze státního rozpo�tu, je zejména výsledkem zvý�eného úsilí 
pracovník�  St�ediska slu�eb �kolám. 

 K efektivit� �innosti organizace p�isp�lo také udr�ení minimálního mo�ného pot�ebného 
po�tu kmenových pracovník� a zárove� maximální pln�ní koncep�ních cíl� organizace v oblasti 
zvy�ování kvality slu�eb, roz�i�ování oblastí dal�ího vzd�lávání, rozvoje nových kontakt�                   
a navazování spolupráce s dal�ími institucemi a odborníky. 

Velmi d�le�itým p�edpokladem úsp��ného pln�ní úkol� byla také finan�ní podpora a úzká 
spolupráce se z�izovatelem, která významn� p�isp�la k úsp��nému pln�ní zadaných 
krátkodobých, st�edn�dobých i dlouhodobých úkol�.
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